Vedtægter for Bovlund Frimenighed
§ 1 Navn og beliggenhed
Menighedens navn er Bovlund Frimenighed, den har sit hjemsted i Bovlund, Bovlundbjergvej23,
6535 Branderup og ejer matrikel nr. 179-192, Bovlund.

§ 2 Formål
Bovlund Frimenighed er en Grundtvigsk frimenighed, der har som formål at aftolde guds§enester,
udføre kirkelige handlinger og menighedsmøder, samt forskellige kulturelle tilbud.

§ 3 Medlemsforhold

1. Medlem af Bovlund Frimenighed er enhver, der ønsker at tilhøre menigheden
2.

3.
4.

og kan
godkende dennes vedtægter.
Nye medlemmer kan indmelde sig til præsten eller et bestyrelsesmedlem. Optagelsen skal
godkendes af bestyrelsen. Døbte og konfirmerede i Bovlund Frimenighedskirke optages
automatisk som medlemmer. Børn under 18, der ikke er døbt eller konfirmeret i Bovlund
Frimenighed kan optages som medlemmer såfremt forældrene påfører barn/børnenes
navne på indmeldelsesblanketten.
Ved det fl7ldte 18. år optages børnene som selvstændige medlemmer.
Medlemmerne har intet personligt ansvar for Frimenighedens økonomiske forpligtelser.
Udmeldelse foretages skriftlig til formanden og træder i kraft, når et evt. skyldig
medlemsbidrag er betalt. Et udtrædende medlem har intet krav på menighedens formue.

§ 4 Generalforsamling

1.

2.

3.

Generalforsamlingen er frimenighedens øverste myndighed og skal afholdes hvert år senest
iapril måned.
Generalforsamlingen indkaldes med min. 14 dages varsel ved meddelelse i kirkebladet og
udsendelse af mails.
Regnskab og budget skal være tilgængelig via mail senest L4 dage før
generalforsamlingen.

4.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

og2 stemmetællere.
2. Beretning ved formand og præst
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget for det kommende år.
4, Valg at registreret revisor,
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Eventuelt.
1. Valg af dirigent, protokolfører

5.

6.
7.

8.

9.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog
senest den 1. januar - disse udsendes da sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Valg og almindelige beslutninger træffes ved absolut fleftal af afgivne gyldige stemmer
(blanke stemmesedler er ugyldige), alle betalende medlemmer har stemmeret og er
valgbare.
Til vedtægtsændringer kræves atZl3 af de fremmØdte stemmer for. Alle afstemninger
vedrørende personvalg skal ske skriftligt.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når det kræves af 5 bestyrelsesmedlemmer
eller mindst 25 medlemmer skriftligt anmoder derom med vedlagt forslag til motiveret
dagsorden. Indkaldelse skal da ske med mindst 14 dages varsel senest 14 dage efter den
fremsatte begæring.
Generalforsamlingen ansætter og afskediger præsten. Ved ansættelse af præst, indkalder
bestyrelsen relevante ansøgere til ansættelsessamtale, hvorefter der udpeges kandidater til
at holde prøveguds§eneste. Bestyrelsen indstiller kandidaterne til ekstraordinær
generalforsamling. Ved afstemning skal der være absolut flertal.

§ 5 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen for Bovlund Frimenighed

2.

3.
4.

består af 9 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med formand, næstformand, kasser og sekretær. Bestyrelsen kan ansætte andet
lønnet personale udover præsten. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.
Bovlund Frimenighed tegnes i den daglige drift af den samlede bestyrelse eller formanden
og et bestyrelsesmedlem. Evt. køb, salg og panbaetning af fast ejendom kan kun ske i
henhold til gyldig vedtagelse på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvor af 3 bestyrelsesmedlemmer på skift er på valg
hvert år.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. 3 bestyrelsesmedlemmer kan også kræve
bestyrelses møde indka ldt,
Præsten deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Et udvalgsmedlem er inhabil og
kan ikke deltage i behandlingen af sager, hvori vedkommende har personlige

interesser.

5.

6.
7.

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal der være mødt mindst 6 medlemmer.

Bes§relsen behandler sager, der angår menighedens økonomiske anliggender, herunder
fastsættelse af præstens løn, samt ansættelse af organist og kirke§ener.
Bes§relsen tilser driften og vedligeholdelsen af menighedens ejendom, samt sørger for de
forsvarlige forsikringer.
Bestyrelsen repræsenterer menigheden i alle grundbogssager og evt. retsspørgsmå|, og
den må ikke afhænde noget af menighedens faste ejendom eller behæfte den, før
godkendelse er sket på en generalforsamling.

§ 6 Økonomi

1. Regnskabet følger kalenderåret.
2. Medlemsbidraget fastsættes i forhold til den skattepligtige indkomst. Medlemsbidraget
udregnes efter en procentsats, som fastsættes af bestyrelsen og fremlægges på

generalforsamlingen. Netto medlemsbidraget skal så vidt mulig følge folkekirkens
procentsats, under hensyntagen til den enkeltes skattepligtige indkomst og de særlige
forhold, som måtte gøre sig gældende.

§ 7 Ophævelse
Menigheden kan kun ophæves, når medlemmerne ved to på hinanden følgende
generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer defor med 213 flertal af de frem
mødte. Et evt. likvidationsprovenu eller overskud ved opløsningen, skal tilfalde en anden forening,
fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et
andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
Overdragelsen af likvidationsprovenuet eller overskuddet kan betinges af at modtageren påtager
sig udgifterne til drift af menighedens kirkegård i brugsperioden. Bestyrelsen stiller forslag om
ophævelse samt overdragelse af likvidationsprovenu eller overskud ved en generalforsamling.
Således vedtaget på generalforsamlingen 7. juli 2022
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