
VEDTÆGT 

for Mariagerfjord Kirkehøjskole 

§ 1 NAVN 
Foreningens navn er Mariagerfjord Kirkehøjskole. Den har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 

§ 2 VIRKSOMHED  
Kirkehøjskolen tilbyder almennyttig og kontinuerlig voksenundervisning i henhold til folkeoplys-
ningsloven. 

§ 3 FORMÅL 
Kirkehøjskolens formål er at formidle livsoplysning. Emner som kirke, tro og det at være menneske 
er bærende i undervisningen. 
  
§ 4 DELTAGERBETALING 
Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at deltage i foreningens voksenundervisningsvirk-
somhed. Deltagerne betaler en afgift til kirkehøjskolen for undervisningen. De deltagende menig-
hedsråd kan bidrage med et årligt beløb, som det enkelte menighedsråd selv fastsætter. 

§ 5 LEDELSE 
Kirkehøjskolens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer: 2 præster og 5 medlemmer fra 
deltagerkredsen, som alle vælges på generalforsamlingen.  

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges en suppleant for hver af de to 
grupper.  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. En præst og to besty-
relsesmedlemmer vælges i ulige år, den resterende bestyrelse vælges i lige år.  

§ 6 REGNSKAB 
Kirkehøjskolens regnskab føres af kassereren. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Regnska-
bet revideres af den/de af generalforsamlingen valgte revisor(er). Foreningens kontante formue skal 
være placeret bedst muligt i lokalt pengeinstitut. 

§ 7 GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen, der er kirkehøjskolens højeste myndighed, afholdes hvert år i januar kvartal i 
forbindelse med en mødedag og offentliggøres i programmet. 

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 
én af de fremmødte forlanger dette. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt 
indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.  



Stemmeret til generalforsamlingen har alle, der har betalt deltagergebyr for indeværende sæson. 
Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 
Valg af dirigent 
Formandens beretning 
Regnskabsaflæggelse 
Behandling af indkomne forslag 
Godkendelse af budget 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før afholdelsen. 

Ekstraordinær generalforsamling kan  til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal desuden finde 
sted, når mindst 10% af kirkehøjskolens stemmeberettigede indsender skriftlig anmodning herom. 

§ 8 TEGNINGSREGLER 
Kirkehøjskolen tegnes udadtil ved underskrift af formanden tillige med mindst 1 
bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over driftskonti i forbindelse med 
foreningens almindelige, daglige drift. 

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Beslutning om ændring af kirkehøjskolens vedtægt kan træffes af generalforsamlingen. For at  
ændre vedtægten skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget. Meddelelse om foretagne 
vedtægtsændringer fremsendes til Folkeoplysningsudvalget. 

§ 10 KIRKEHØJSKOLENS OPLØSNING 
Bestemmelse om kirkehøjskolens opløsning kan kun tages på én i samme anledning indkaldt 
general-forsamling. Til kirkehøjskolens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er 
for opløsning på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. 

Kirkehøjskolens formue, opstået ved deltagerbetaling, vil ved dens ophør blive anvendt til 
almennyttige formål efter provstiudvalgets afgørelse. 

Således vedtaget på kirkehøjskolens stiftende generalforsamling d. 27. september 2003 og revideret 
d. 3. marts 2007, d. 27. februar 2010 og 19. marts 2011. 

Generalforsamlingens dirigent


