VEDTÆGTER FOR FRIMENIGHEDEN ” KIRKEN VED TANGE SØ”
§ 1 Navn og Hjemsted
Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som
nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning.
Stk. 2. Frimenigheden Kirken ved Tange Sø har hjemsted i Silkeborg Kommune.
§ 2 Formål og Grundlag.
Stk 1.
-

Nærværende bibeltro forkyndelse & forvaltning af dåb & nadver.
At forkynde Jesus Kristus som korsfæstet og opstanden, til frelse for alle mennesker.
Bøn, lovsang & taksigelse er en naturlig del af menigheden.
Menighedsfælleskab hvor der er plads til alle.

Stk 2.
-

Menigheden bygger på de bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige
ord og som eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv.
De oldkirkelige bekendelser (Den Apostolske, Den Nikæno-konstantinopolitanske og Den
Athanasianske Bekendelse) og de reformatoriske bekendelsesskrifter (Den Augsburgske Bekendelse
og Luthers Lille Katekismus) som sande og forpligtende tolkninger af de bibelske skrifter.

Stk 3.
-

§ 2 kan ikke ændres i strid med sin hensigt.

§ 3 Tilknytning og Tilsyn
Stk 1.
-

Menigheden er under tilsyn af Evangelisk Luthersk Netværk og tilslutter sig Odenseerklæringen af
27 August 2006, som en nutidig aktualisering af Bibelen og bekendelserne.

Stk 2.
-

Det tilstræbes at menigheden har tilknytning til andre menighedsnetværk, der bygger på samme
grundlag som beskrevet i § 2.

§ 4 Medlemskab
Stk 1. Indmeldelse i menigheden kan ske ved skriftelig henvendelse til et medlem af menighedsrådet.
Stk 2.

Følgende skal være opfyldt for at man kan blive medlem af menigheden.

-

Som medlem kan enhver optages som døbes i menigheden.
Som medlem kan optages enhver, som er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Børn og unge kan optages som selvstændige medlemmer uden stemmeret.
Man skal være loyal over for menighedens formål og grundlag.
Rettigheder og forpligtelser som medlem.

-

Medlemmer med stemmeret skal være fyldt 18 år.
Alle medlemmer bidrager åndeligt/materielt efter evner, kald og nådegaver.
Medlemmer over 18 år skal betale det årlige kontingent.
Medlemmer kan ikke få andel i kirkens formue og hæfter ikke for gæld.
Udtrædelse og eksklusion.

-

Udtrædelse af menigheden kan ske ved skriftlig henvendelse til et medlem af menighedsrådet.
Hvis medlemmer ikke opfylder betingelserne for medlemskabet, er det menighedsrådets opgave i
samråd med hyrde/lærerådet at ekskludere det pågældende medlem.
Der kræves minimum 4/5 flertal i menighedsrådet for beslutning om eksklusion.

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er menighedens øverste myndighed.
Stk. 2. Der holdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af Marts, første gang 2014.
Stk. 3. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden skrifteligt i hænde senest
30 dage før generalforsamlingen og offentliggøres for medlemmerne senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 4. Generalforsamlingen varsles senest 2 måneder før dens afholdelse, senest 14 dage før
generalforsamlingen fremsendes skriftlig dagsorden og indkaldelse til alle medlemmer.
Stk. 5. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 6. Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
Formandsberetning og godkendelse af denne
Kasserens beretning og godkendelse af regnskab og budget.
Plan for det kommende år ved formanden.
Valg til menighedsrådet
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt (intet kan besluttes under dette punkt)

Stk. 7. Menighedsrådet består af 5 personer

Stk. 8. Menighedsrådets medlemmer vælges blandt menighedens stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 9. Navne på kandidater til menighedsrådet skal indleveres til formanden mindst 30 dage inden
generalforsamlingen, så de kan sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 10 Kandidaterne vælges ved simpelt stemmeflertal. De kandidater, der ikke opnår stemmer nok, bliver
suppleanter. Suppleanternes rækkefølge afgøres af afstemningen: den, der fik flest stemmer bliver 1.
suppleant osv.
Stk. 11 Såfremt menighedsrådet ikke er fuldtalligt, kan menighedsrådet supplere sig selv indtil næste valg.
Stk. 12 Kandidaterne vælges for 2 år og kan genvælges. I lige år vælges 2 medlemmer, i ulige år 3
medlemmer. Suppleanter og revisor vælges for et år og kan genvælges.

§ 6 Menighedsråd
Stk. 1 Menighedsrådsmedlemmer kan bestride enhver post i menighedsrådet. Menighedsrådet skal
varetage den daglige ledelse af menigheden. Herunder er det menighedsrådets ansvar at:
-

Ansætte menighedens præst(er) i enighed med hyrde/lærerådet
Udpege medlem(er) til hyrde/lærerådet, som beskrevet i §7 stk 4.
Varetage ansættelser, afskedigelser og medarbejderpleje
Udruste menighedens medlemmer til tjeneste
Sørge for rammer omkring gudstjenestefejring
Opfylde alle forpligtelser i forhold til myndigheder
Fastsætte medlemskontingent
Stå for PR

Stk.2 Umiddelbart efter den årlige generalforsamling konstituerer menighedsrådet sig som formand,
næstformand, sekretær og kasserer.
Stk.3 Menighedsrådet fastsætter selv sin forretningsorden, og må nedsætte de underudvalg, det skønner
nødvendige.
Stk.4 Hyrde/lærerådet har adgang og taleret til menighedsrådets møder, men uden stemmeret. Kopi af
referater sendes til ELN´s tilsyn.
Stk.5 Hvert halve år holdes menighedsrådsmøde uden ansatte.

§ 7 Hyrde/læreråd.
Stk.1 Til hyrde/lærerådet udpeges åndeligt modne mænd.
Stk.2 Hyrde/lærerådet ansætter i enighed med menighedsrådet, menighedens præst(er).

Stk.3 Hyrde/lærerådet varetages af menighedens præst + 2 mandlige medlemmer fra menigheden. Såfremt
ressourcerne er små kan Hyrde/Læreråd varetages af ELN + 1 medlem fra menigheden.
Stk.4 Hyrde/lærerådet vælges ikke på generalforsamlingen, men udpeges af menighedsrådet i enighed med
den fortsættende del af Hyrde/lærerådet, for en periode af 2 år ad gangen og kan genvælges. Der
tilstræbes at der højest udskiftes et medlem hvert år for at opnå kontinuitet.
Stk.5 Hyrde/lærerådet har det åndelige/hyrde-læremæssige lederansvar i menigheden. Det indebærer
ansvaret for, at gudstjenester og frimenighedens virksomhed i øvrigt sker på bibeltro, evangelisk-luthersk
grund. Såfremt Hyrde/lærerådet vurderer at menigheden eller menighedsrådet, udøver handlinger i strid
med § 2 har det vetoret.
§ 8 Præster.
Stk. 1 Menighedsrådet ansætter i enighed med hyrde/lærerådet det antal mandlige præster som det finder
nødvendigt. Ansættelsesforholdet evalueres årligt. Det tilstræbes at Præsten har en teologisk uddannelse.
Efter behov kan gæste prædikanter/forkyndere, godkendt af hyrde/lærerådet, prædike ved
gudstjenesterne.
Stk.2 Præsten indvies efter ELN´s retningslinjer.
Stk.3 Præsten er obligatorisk medlem af Hyrde/Lærerådet.

§ 9 Økonomi

stk.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk.2. Formand og kasserer har tegningsret i forening. Ved leje, køb, salg og pantsætning af fast ejendom
tegnes menigheden dog at det samlede menighedsråd.
Stk.3. Frimenigheden hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke menighedens
medlemmer eller ledelse nogen personlig hæftelse for menighedens forpligtigelser.
§ 10 Vedtægtsændringer.
Stk. 1. 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.
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling.
Stk.1. En ekstraordinær generalforsamling kan besluttes indkaldt af menighedsrådet eller af en gruppe på
mindst ¼ af menighedens stemmeberettigede medlemmer.
Stk.2. En ekstraordinær generalforsamling skal ikke varsles, men indkaldes på samme måde som en ordinær
senest 14 dage efter beslutning om dens afholdelse.

Stk.3. Dagsordenen til en ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde.
-

Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Det eller de punkter, der har begrundet denne ekstraordinære generalforsamling.

§ 12 Menighedens opløsning.
Stk.1. Menighedens kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, på to på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum, stemmer herfor.
Stk.2. Hvis menigheden opløses overgår menighedens aktiver til ELN, eller evt. lokalt kirkeligt arbejde.
Disse vedtægter vedtaget d. 23 Februar 2014.

