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Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 

 

 

§ 1 Oprettelse og hjemsted 

Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 

24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke. Valgmenigheden 

skal arbejde under de for folkekirken gældende regler, herunder primært de særlige 

bestemmelser i lov om valgmenigheder. 

Valgmenigheden har hjemsted i Hedensted og er en åben menighed, hvor enhver er 

velkommen. 

 

§ 2 Bekendelsesgrundlag 

1. De bibelske skrifter som Guds inspirerede og fuldt troværdige ord som kilde og 

norm for kristen tro, lære og liv. 

2. Folkekirkens bekendelsesskrifter som sand og forpligtende tolkning af de bibelske 

skrifter og sakramenternes betydning. 

 

§ 3 Formål og vision 

Valgmenighedens formål er at være et åbent kristent fællesskab, hvor mennesker 

uanset tro og baggrund kan møde ordet fra Gud. Gennem forkyndelse af Guds ord, 

sakramenternes forvaltning og fællesskabets omsorg ønsker menigheden: 

 at kalde mennesker til tro på Jesus Kristus og til et liv i efterfølgelse af ham  

 at opmuntre til nådegavebaseret tjeneste for Gud og mennesker 

 at fejre inspirerende gudstjenester for hele familien 

 at arbejde for ejerskab og ansvarlighed hos medlemmerne 

 at skabe en menighed med plads til forskellighed 

 at tjene medmennesker gennem diakoni og vidnesbyrd 

 

§ 4 Medlemskab 

Enhver, som kan tilslutte sig § 2 og § 3, kan optages som medlem ved at henvende 

sig til valgmenighedens præst og anmode om optagelse i valgmenigheden.  

Hjemmeboende børn under 18 år omfattes af medlemskabet. Dog skal børn over 15 

år give deres samtykke. Medlemskab medfører ikke på nogen måde ret til andel i 

valgmenighedens formue. 

 

§ 5 Medlemskontingent og medlemsbidrag 

Der betales et medlemskontingent på 100 kr. årligt. Derudover forventes et 

medlemsbidrag (kontingent inkl.) svarende til mindst den sparede kirkeskat - 

skattefradraget indregnet. 
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§ 6 Udmeldelse/eksklusion 

Stk. 1. Udmeldelse af valgmenigheden sker ved skriftlig anmodning til præst eller 

formanden for menighedsledelsen. Udmeldelse kan ske med omgående virkning. 

Restance af medlemskontingent medfører, efter varsel, eksklusion. 

Stk. 2. Kommer et medlem i modstrid med menighedens grundlag og formål som 

anført i § 2 og § 3 kan medlemmet ikke forblive medlem af valgmenigheden, og et 

flertal på mindst 2/3 af menighedsledelsens medlemmer kan ophæve pågældende 

valgmenighedsmedlems medlemskab. Sagen kan af medlemmet ankes til 

førstkommende generalforsamling, og medlemmets genoptagelse kan finde sted, hvis 

2/3 af fremmødte medlemmer stemmer herfor. 

 

§ 7 Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Her 

fremlægges og godkendes beretning og revideret regnskab for foregående 

regnskabsår samt overslag over budget for indeværende regnskabsår. Regnskabet 

følger kalenderåret. 

Menighedsledelsen skal til generalforsamlingen udarbejde en målsætning i forhold til 

§ 2 og § 3 på såvel kort som langt sigt. Det er endvidere menighedsledelsens opgave 

at beskrive det forgangne års arbejde i relation til de opstillede mål. 

Generalforsamlingen skal være bekendtgjort 3 uger i forvejen i dagspressen eller på 

anden måde skriftlig over for alle medlemmerne. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

Velkomst og indledning 

1 Valg af dirigent og referent 

2 Beretning ved menighedsledelsen og præsten, herunder evaluering af årets arbejde 

samt målsætninger for det kommende år. 

3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4 Valg af medlemmer til menighedsledelsen og suppleanter 

5 Valg af revisorer 

6 Behandling af indkomne forslag 

7 Evt. 

Forslag til valg som medlem af menighedsledelsen og indkomne forslag efter pkt. 6 

skal være menighedsledelsen skriftligt i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen 

– gerne på mail. Dagsorden udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen til 

medlemmerne. 

Kandidater til menighedsledelsen skal give deres samtykke til opstilling, og navnene 

på kandidaterne skal være menighedsledelsen skriftligt i hænde 14 dage før 
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generalforsamlingen. Såfremt kandidater ikke er til stede ved generalforsamlingen, 

skal der foreligge en skriftlig erklæring om villighed til opstilling. 

Ethvert medlem over 18 år har stemmeret og er opstillingsberettiget.  

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle valgmenighedens anliggender. 

Den årlige generalforsamling vælger en menighedsledelse på 7 medlemmer inkl. 

præsten, der er født medlem. Valget gælder for 2 år, idet der hvert år afgår 3 

medlemmer. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Genvalg kan finde sted 3 gange, 

så et medlem kan sidde i menighedsledelsen i alt i 4 perioder. 

Der vælges min. 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleantvalget gælder for 1 år. 

Der vælges en revisor for et år af gangen. Genvalg kan finde sted. Derudover skal  

regnskabet være påtegnet af registreret eller autoriseret revisor. 

 

Valg af menighedsledelsesmedlemmer og suppleanter skal foregå ved skriftlig 

afstemning efter følgende procedure: 1) Der foretages skriftlig afstemning om de 

foreslåede. 2) Der skal skrives tre navne på stemmesedlen svarende til de tre, man 

ønsker valgt. De tre, der opnår flest stemmer er valgt. De resterende er valgt som 

suppleanter i den rækkefølge, de har fået stemmer til. Ved stemmelighed foretages 

lodtrækning. 

Hvis ikke der er suppleanter nok, er der mulighed for at foreslå og vælge suppleanter, 

der ikke ønskede at opstille til det ordinære valg. En suppleant, der indtræder i 

menighedsledelsen for et andet medlem, sidder for dette medlem perioden ud. 

Øvrige beslutninger på generalforsamlingen skal foregå ved skriftlig afstemning, 

såfremt dirigenten eller et medlem ønsker dette. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed, med mindre 

andet følger af nærværende vedtægter. 

Hvert fremmødt medlem har én stemme. 

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 af menighedsledelsen eller 

mindst 25 % af medlemmerne ønsker det. Anmodning om ekstraordinær 

generalforsamling skal ledsages af forslag til dagsorden. Efter modtagelse af 

anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal menighedsledelsen inden 2 uger 

indkalde til ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med § 7. 
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§ 9 Menighedsledelsen 

1. Medlemmer 

Menighedsledelsen består af 6 valgte medlemmer samt præsten, der er fuldgyldigt 

medlem med stemmeret – dog ikke i forhold, der vedrører hans egen ansættelse. 

Menighedsledelsen afgør dette. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Den der lader sig vælge til menighedsledelsen må i sit hjerte og samvittighed være 

bundet til Guds ord som højeste autoritet i alle spørgsmål. 

2. Teologisk profil  

Valgmenighedens teologiske profil og grundlag er formuleret i § 2, samtidig erkendes 

det, at i det fælles ønske om at være tro mod bibelen kan vi alligevel være uafklarede 

eller nå frem til forskellige tolkninger i enkeltspørgsmål. Ledelsen for 

valgmenigheden har alligevel en entydig praksis som kan udtrykkes i følgende 

punkter: 

 Mand og kvinde er skabt i Guds billede og afspejler tilsammen Gudsbilledets 

hemmelighed.  

 Ægteskabet er Guds skaberordning og gode gave givet til èn mand og èn 

kvinde i et livslangt forhold.  

 Mand og kvinde er skabt med samme værdi og status, men til forskellige 

funktioner og tjenester. 

 Bibelens skaberordning og vejledning om tjenestedeling mellem kvinder og 

mænd medfører: Et positivt ja til kvinders mange forskellige tjenester og 

ledelsesfunktioner i menigheden og et positivt nej til kvindelige hyrder og 

lærere.  

 Menighedsledelsen tilstræbes at bestå af både kvinder og mænd for tilsammen 

at udgøre et komplementært lederskab.  

3. Konstituering 

Menighedsledelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. 

Menighedsledelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. 

Sidstnævnte kan dog udpeges uden for menighedsledelsen. I så fald kan kassereren 

deltage i menighedsledelsens møder, dog uden stemmeret. 

Valgmenighedens præst kan ikke udpeges til formand eller kasserer. 

4. Menighedsledelsens opgaver 

a. Menighedsledelsen har det overordnede ansvar for menighedens funktion i henhold 

til nærværende vedtægter. Menighedsledelsen kan uddelegere daglig ledelse til 

præsten, som har det teologiske og pastorale ansvar (menighedens hyrde). 

Menighedsledelsen er ansvarlig for, at menigheden arbejder i overensstemmelse med 

§ 1-3 og skal bl.a. arbejde på at inddrage menighedens medlemmer i arbejdet. 
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b. Menighedsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer 

er til stede på menighedsledelsesmødet. 

c. Menighedsledelsens ordinære menighedsledelsesmøder fastlægges i 

forretningsordenen, som de selv fastsætter. Dog afholdes minimum 4 

menighedsledelsesmøder årligt. 

c. Ekstraordinære menighedsledelsesmøder afholdes så ofte som formanden og 

præsten eller 3 af menighedsledelsen finder det fornødent. 

d. Menighedsledelsen ansætter og afskediger medarbejdere bortset fra præsten, jvf. § 

11. 

Under menighedsledelsesmøderne føres forhandlings/beslutningsreferat, som 

underskrives af menighedsledelsen. 

 

§ 10 Tegningsregel 

Valgmenigheden tegnes af menighedsledelsens formand i forening med ét 

menighedsledelsesmedlem eller af næstformanden i forening med 2 

menighedsledelsesmedlemmer. Ved leje, køb, salg og pantsætning af fast ejendom 

tegnes valgmenigheden af den samlede menighedsledelse. 

 

§ 11 Præsteansættelse/præstens funktion: 

Generalforsamlingen ansætter præsten efter indstilling fra menighedsledelsen. 

Præsten kan afskediges, hvis menighedsledelsen med mindst 4 

menighedsledelsesmedlemmer giver indstilling herom til generalforsamlingen, og 

denne tiltræder afskedigelsen med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte 

medlemmer. 

Evt. øvrige ansatte kan ansættes og afskediges af menighedsledelsen med 2/3 flertal 

på et ordinært menighedsledelsesmøde. 

I respekt for valgmenighedsloven arbejder præsten efter den for folkekirken 

gældende orden. Valgmenighedspræsten er ansvarlig for den teologiske linje i 

henhold til § 2 og § 3, og forkyndelsen skal afspejle vigtigheden af dette teologiske 

ståsted.  

I samråd med Menighedsledelsen nedsætter præsten et rådgivende pastoralt råd på  

2-3 medlemmer. Opgaven for rådet er at bistå præsten i åndelige og lærermæssige 

spørgsmål.  

I det omfang, det er muligt, søger præsten samarbejde med de lægmandsbevægelser, 

valgmenighedens medlemmer hovedsageligt tilhører, for der at støtte igangværende 

aktiviteter for alle aldersgrupper. 
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I det omfang, et samarbejde ikke er muligt/hensigtsmæssigt eller ikke eksisterer, kan 

sådanne aktiviteter oprettes i valgmenighedsregi – dog i samråd med 

menighedsledelsen. 

 

§ 12 Hæftelse 

For valgmenighedens forpligtelser hæfter valgmenigheden med valgmenighedens 

formue. Der påhviler ikke valgmenighedens medlemmer eller menighedsledelsen 

nogen personlig hæftelse for valgmenighedens forpligtelser af enhver art. 

Ved medlemskabets ophør eller ved dødsfald løses medlemmet eller dets bo fra dets 

forpligtelser over for valgmenigheden og har heller intet krav over for 

valgmenigheden eller andel i dens aktiver. 

 

§ 13 Ændring af vedtægterne 

Disse vedtægter kan ændres, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på 

hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum, stemmer 

herfor. 

 

§ 14 Ophør 

Til valgmenighedens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige 

valgmenighedens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved 

generalforsamlingen, kan bestyrelsen 6 uger efter indkalde til en ny 

generalforsamling, hvor opløsning af valgmenigheden kan vedtages med 2/3 af de 

tilstedeværende stemmer. 

Ovennævnte kan komme på tale, såfremt forholdene udvikler sig sådan, at det 

skønnes umuligt eller ikke ønskeligt at fortsætte valgmenighedens drift. 

Valgmenighedens formue skal da overdrages til en anden almennyttig forening 

hjemmehørende i Danmark, der arbejder med et lignende formål. 

 

Således besluttet på stiftende generalforsamling d. 10. september 2009. 

Med  ændringer vedtaget på extra generalforsamling 5. maj 2010 

 

 


