Maria Magdalenes menighedsforening
§1 navn og hjemsted
Foreningens navn er Maria Magdalenes Kirkes menighedsforening (herefter kaldet menigheden).
Foreningen er hjemmehørende hvor formanden bor.

§2 formål
Menighedens formål er at skabe de lokale rammer for liberal katolsk kirkes virke i Nord Sjælland i
overensstemmelse med Foreningen Liberal Katolsk kirke i Danmarks Vedtægter.

§3 medlemmer
Medlem af menigheden er enhver, der betaler det til enhver tid gældende kontingentbeløb
til Maria Magdalenes menighedsforening.
Medlemskab ophører, hvis et medlem skriftligt begærer dette.
Dog vil manglende betaling af kontingent i 6 måneder føre til udmeldelse af menigheden, hvorefter
medlemskabet skal fornyes. Dette varsles først med et rykkerbrev.

§4 Årsmødet
Årsmødet er foreningens øverste myndighed.
Menighedens ordinære årsmøde finder sted en gang årligt inden udgangen af februar.
Tid og sted besluttes af menighedsrådet.
Forslag til det ordinære årsmøde skal være menighedsrådet i hænde inden udgangen af december.
Alle medlemmer i menigheden, har ret til at fremsende forslag til Årsmødet.
Stemmeberettigede er de betalende medlemmer der er fremmødte og som er restancefri
Ingen har stemmeret i sager, hvor vedkommende er inhabil.
Der kan brevstemmes, hvilket skal være bestyrelsen i hænde mindst en uge før Årsmødet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Indkaldelse samt dagsorden til det ordinære årsmøde tilsendes medlemmer mindst tre uger i forvejen.
Årsmødet træffer beslutning ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte.
På årsmødet skal følgende emner behandles:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Konstatering af om årsmødet er lovligt indkaldt
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra forrige årsmøde
5. Formandens beretning
6. Ansvarshavende præsts beretning
7. Kassererens beretning
8. Godkendelse af regnskab
9. Indkomne forslag
10. Fastsættelse af kontingent
11. Valg af formand eller kasserer. Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges i
lige år, og kasserer i ulige.

12. Valg af menige medlemmer. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at også de er på valg
forskudt hvert andet år.
13. Suppleanter til menighedsrådet. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen
14. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor vælges for 2 år ad gangen i lige år. Revisorsuppleant
vælges for 1 år ad gangen
15. Valg til øvrige ansvarsområder
16. Eventuelt
Alle spørgsmål afgøres ved akklamation eller, dersom nogen stemmeberettiget ønsker det, ved
håndsoprækning eller hemmelig afstemning, ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Referat fra årsmødet skal være medlemmerne i hænde senest en måned efter årsmødet.

§5 Menighedsrådet
Alle i menighedsrådet skal være døbt, konfirmeret eller ceremonielt optaget i kirken eller
kontingentbetalende jf. General Constitution.
Menighedsrådet består af mindst 3 og højst 5 medlemmer samt 2 suppleanter valgt på Årsmødet.
Den ansvarshavende præst er født medlem
Kirkens øvrige præster har taleret.
Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, hvis mindst tre medlemmer, er til stede.
Imellem årsmøderne er menighedsrådet menighedens udøvende og besluttende organ, og står til ansvar over
for årsmødet.
Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Ansvarshavende præst skal informere regionalbiskoppen eller dennes stedfortræder om beslutninger, der
strider mod kirkens almindelige vedtægter (General Constitution) eller kanoniske love (Code of
Canons)eller som han vurderer er uforenelige med kirkens almene interesse. Regionalbiskoppen eller dennes
stedfortræder kan ophæve en sådan beslutning.

§6 økonomi
Det påhviler, mellem Årsmøderne, menighedsrådet, at have ansvar for foreningens økonomi, og at tage
initiativer som kan udvikle menighedens arbejde.
Til driften betales et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på årsmødet.
For forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Tegningsret for menighedsrådets konto har formand og kasserer, som kan underskrive hver for sig.
Udbetalinger over 500 kr. skal godkendes af menighedsrådet.
Ved optagelse af lån og køb/salg tegnes foreningen af det samlede menighedsråd.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Det reviderede regnskab fremlægges på årsmødet.

§7 ændring af vedtægter
Ændringsforslag fremlægges på det ordinære årsmøde.
Vedtægtsændringer kræver almindeligt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede medlemmer.
Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til et ekstraordinært årsmøde indkaldt i henhold til vedtægterne.

§8 ekstraordinært årsmøde

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde, hvis menighedsrådet beslutter det, eller såfremt mindst to tredjedel
af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
På det ekstraordinære årsmøde behandles udelukkende det eller de spørgsmål, som forårsagede
indkaldelsen.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt efter, at det er besluttet at indkalde til en
sådan.
Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinært årsmøde skal tilsendes medlemmer mindst tre uger i forvejen.
Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1,2,3,10,16 under §4.
Ved et ekstraordinært årsmøde skal 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer være repræsenteret
og almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer beslutningsdygtige.
Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes til en nyt årsmøde, som kan
træffe beslutningen med kvalificeret flertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

§9 nedlæggelse af menigheden / ændring af formålsparagraffen
Opløsning af menigheden kan kun besluttes på et i dette øjemed indkaldt årsmøde. 2/3 af de
stemmeberettigede skal være repræsenteret og der træffes afgørelse med almindeligt flertal blandt
de stemmeberettigede fremmødte.
Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes til en nyt årsmøde, som kan
træffe beslutningen med kvalificeret flertal uden hensyn til de fremmødtes antal.
I tilfælde af opløsning overdrages menighedens ejendele herunder evt. formue til Landsforeningen til
fremtidig brug for liberal katolsk kirke i Danmark.

Det besluttedes på årsmødet 11. november 2011 at fastsætte kontingent til 100 kr. pr år
Således vedtaget på det stiftende årsmøde i Hillerød, den 11. november 2011
Således vedtaget

Vedtægtsændringerne besluttedes på det ekstraordinære årsmøde 8 maj 2017
Ændring af §

