
Vedtægter for Klim-Hannæs Valgmenighed/Fælleskreds 

 

Klim-Hannæs Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed, der har til formål at holde gudstjene-

ster og menighedsmøder samt udføre øvrige kirkelige handlinger. Valgmenigheden bekender sig til 

det grundtvigske livssyn og menighedssyn.  

 

§ 2 Valgmenighedsloven 

Valgmenigheden er i henhold til valgmenighedsloven en fri folkekirkelig menighed, der står under 

provsts og biskops tilsyn og har ret til at deltage i bispevalg. 

 

§ 3 Kredsene 

Klim-Hannæs Valgmenighed består af Klim Valgmenighed og Hannæs Valgmenighed. 

Hver kreds har sin egen bestyrelse, der har såvel det økonomiske som det praktiske ansvar for af-

holdelse af kirkelige handlinger i kredsen. 

Begge kredse har egne kirkebygninger og kirkegårde og ansvar for driften heraf.  

De to kredse er ansvarlige for, at medlemsforhold er i orden, og at medlemsbidrag afregnes i hen-

hold til ligningsloven. Der afregnes med ca. halvdelen af indtægterne til fælleskredsens drift; se § 5 

Alle kan give frivillige bidrag, som er fradagsberettiget i henhold til ligningslovens § 8A, til Fæl-

leskredsen. 

 

§ 4 Præstegården 

Fælleskredsens præstegård er beliggende Oddevej 65, Klim, 9690 Fjerritslev. Præsten betjener de 

enkelte kredse ligeligt angående såvel kirkelige handlinger som husbesøg, møder og andre arran-

gementer, hvor kredsene ønsker præstens tilstedeværelse. 

 

§ 5 Økonomi 

Valgmenighedens fællesstyrelse fastsætter ved et årligt budgetmøde enkeltkredsenes bidrag for det 

kommende år   

Regnskabsåret følger kalenderåret.   

Regnskabet revideres af to revisorer, som vælges på årsmødet for en toårig periode.  



Valgmenighedens fælleskasse afholder alle udgifter, der er fælles for hele menigheden, såsom løn 

til fælles ansatte, udgifter til tjenestekørsel, kontor, kirkeblad, præstebørn og fællesarrangementer 

samt vedligeholdelse af præstebolig. 

 

§ 6 Organisation  

Fællesstyrelsen for Klim-Hannæs Valgmenighed består af fire bestyrelsesmedlemmer fra Hannæs-

kredsen, og fem bestyrelsesmedlemmer fra Klim-kredsen. 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Fællesstyrelsen vælger hvert år af sin midte en formand og en næstformand samt kasserer. 

Der afholdes styrelsesmøde, når formanden eller mindst tre medlemmer af fællesstyrelsen ønsker 

det. 

Fællesstyrelsen repræsenterer Klim-Hannæs Valgmenighed retsligt. 

Den har rådighed over indkomne bidrag fra enkeltkredsene og menighedens fællesformue, som den 

skal forvalte til menighedens tarv.          

Fællesstyrelsen forpligtiger Valgmenigheden udadtil med sin underskrift, men kan dog bemyndige 

mindst tre af sine medlemmer til at underskrive på fællesstyrelsens vegne. 

Fællesstyrelsen er ansvarlig over for årsmødet/fællesgeneralforsamlingen, der er øverste myndig-

hed. 

Mindst tre medlemmer af fællesstyrelsen kan forlange en sag forelagt på årsmødet. 

 

§ 7 Forretningsudvalg 

Fællesstyrelsesformanden er samtidig formand for forretningsudvalget. Udover fællesstyrelsesfor-

manden består forretningsudvalget af fællesstyrelsens næstformand, præsten samt formændene for 

de to kredse. Forretningsudvalget afholder møde, når formanden eller et medlem ønsker det. 

Forretningsudvalget og præsten varetager de daglige forretninger på menighedens vegne og skal 

forelægge sager af større betydning til afgørelse i fællesstyrelsen. 

Et forretningsudvalgsmedlem kan forlange en sag forelagt for fællesstyrelsen. 

Præsten fungerer som sekretær for forretningsudvalget og fællesstyrelsen. 

 

§ 8 Kirkebladet 

Fællesstyrelsen udgiver et kirkeblad to-fire gange årligt. 



Bladet skal, udover gudstjenestelister, indeholde oplysninger om fællesarrangementer for hele me-

nigheden og de enkelte kredse. 

Derudover kan bladet indeholde artikler af både generel og speciel karakter om kirke- og me-

nighedsliv. 

Præsten er ansvarshavende redaktør af bladet. 

 

§ 9 Ansatte 

Fællesstyrelsen ansætter og afskediger menighedens præst og øvrige fælles ansatte. 

Ved præsteansættelse udvælger fællesstyrelsen om muligt mindst tre ansøgere, som hver skal gives 

mulighed for at forrette gudstjeneste i en af valgmenighedskredsene med efterfølgende sammen-

komst med menigheden. Medlemmerne foretager derefter ved et fællesmøde en prioritetsindstilling 

af ansøgerne, evt. ved skriftlig afstemning. Indstillingen er vejledende for fællesstyrelsen, der træf-

fer den endelige afgørelse om ansættelse. 

I tilfælde af afskedigelse af præsten forelægges det et fælles medlemsmøde for begge kredse, der 

laver indstilling til fællesstyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. 

 

§ 10 Årsmøde/generalforsamling 

Ordinær årsmøde/fællesgeneralforsamling afholdes hvert år inden den 15. maj og skal bekendtgøres 

mindst 14 dage forinden afholdelsen i menighedens blad, i ugeavisen og via e-mails.  

Årsmødet/generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af protokolfører og stemmetællere 

3. Beretning fra fællesstyrelsens formand 

4. Beretning fra kredsformændene 

5. Beretning fra præsten 

6. Godkendelse af regnskab 

7. Valg af en revisor og revisorsuppleant. Revisorerne er på valg skiftevis for en toårig pe-

riode 

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Eventuelt 

På årsmødet har alle medlemmer over 18 år stemmeret. 

Årsmødet er beslutningsdygtigt ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. 

Vedtægtsændringer kan dog kun foretages med 2/3 flertal blandt de fremmødte - undtagen det i §12 

nævnte tilfælde. 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet med vedtagelse for øje, må være indsendt skriftligt til 

formanden senest otte dage før årsmødet. 



 

§ 11 Ekstraordinær årsmøde/generalforsamling 

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når fællesstyrelsen eller 10 % af samtlige medlemmer, eller 

flertallet i en enkelt kreds, skriftligt tilkendegiver begrundet ønske derom. 

Bekendtgørelsen skal ske mindst 14 dage forud. 

 

§ 12 Opløsning 

Opløsning af Klim-Hannæs Valgmenighed kan kun finde sted i henhold til følgende bestemmelser: 

Med mindst 14 dages varsel indkaldes til årsmøde vedrørende opløsning af Valgmenigheden. På 

årsmødet skal 3/4 af samtlige medlemmer over 18 år i menigheden stemme for opløsning. 

Fuldmagt kan benyttes ved stemmeafgivning. 

Hvis de fremmødte deltagere, inklusive fuldmagter, ikke udgør 3/4 af samtlige medlemmer, foreta-

ges urafstemning. 

Afstemningsresultatet skal foreligge 15 dage efter årsmødet. 

Hvis urafstemningen ikke opnår, at 3/4 af medlemmerne stemmer for opløsning, afholdes senest tre 

uger herefter et nyt og endeligt årsmøde/generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed blandt 

de fremmødte er gældende. 

I tilfælde af menighedens opløsning vælges et likvidationsudvalg på fem medlemmer til at varetage 

alt vedrørende afviklingen. Efter udvalgets afviklingsarbejde afholdes et menighedsmøde, på hvil-

ket resultatet meddeles og godkendelse gives. 

Eventuelt overskud tilfalder den kreds, der har været en del af fælleskredsen, eller tilsvarende orga-

nisation hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/ EØS-land, og som har et alment velgøren-

de eller på anden måde almennyttigt formål. 

Eventuelt underskud skal dækkes af menighedens medlemmer. 

 

Således vedtaget på årsmødet den 12. marts 2023 

 

__________________________ 

dirigent 

 

_________________________  ________________________   

Lotte Lolk, formand (Hannæs) Eva Holmstrand, næstformand (Klim) 



 

_________________________ ________________________ _________________________ 

Otto Kjær Larsen (Klim) Gitte Breum (Klim) Hans Jørgen Hansen (Klim) 

 

_________________________ _________________________ _________________________ 

Grit Niklasson (Klim) Aksel Ravn (Hannæs) Mette Berntsen (Hannæs) 

 

__________________________  

Annelise Søndengaard (Hannæs)    


