Studentermenigheden i København
Vedtægt af 19. april 2017
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Grundlag
§ 1.

Studentermenigheden i København hører under Den
Danske Folkekirke, og er som sådan en del af dens arbejde
blandt studerende.

Formål
§ 2.
Stk.: 1.:

Formålet for studentermenigheden i København er, i
samarbejde med studenterpræsterne og de øvrige
medarbejdere, at arrangere og gennemføre aktiviteter for
studerende ved Københavns Universitet og de øvrige højere
læreanstalter i Københavns Stift, der bygger på
folkekirkelig grund.

Stk.: 2.:

Studentermenigheden i København er åben for alle
studerende ved Københavns Universitet og de øvrige højere
læreanstalter i Københavns Stift.

Stk.: 3.:

Studentermenigheden har hjemsted i København.

Ordinær Generalforsamling
§ 3.
Stk.:1.:

Den ordinære generalforsamling er studentermenighedens
øverste myndighed.

Stk.: 2.:

Studentermenighedens årlige ordinære generalforsamling
afholdes i kalenderårets forårssemester, inden udgangen af
april.

Stk.: 3.:

Datoen for afholdelse af den ordinære generalforsamling
offentliggøres i studentermenighedens semesterprogram
samt på studentermenighedens hjemmeside. Dette
betragtes som gyldigt indkaldelsesgrundlag
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Stk.: 4.:

Formanden udsender dagsordenen senest 8 dage inden den
ordinære generalforsamlings afholdelse, og som opslag på
studentermenighedens hjemmesider.

Stk.: 5.:

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling
skal være formanden i hænde senest 14 dage før den
ordinære generalforsamlings afholdelse.

Stk.: 6.:

Den ordinære generalforsamling har følgende faste
punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til
godkendelse.
6. Fremlæggelse af det af bestyrelsen godkendte
budget til godkendelse
7. Opstilling af kandidater, og valg til bestyrelsen
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Stk.: 7.:

Der kan ikke under § 3 stk.: 6. pkt. 9 vedtages noget. Dog
kan der afholdes vejledende afstemning.

Stk.: 8.:

Vag til bestyrelsen foregår jf. de i § 9 fastsatte regler herfor.

Stk.: 9a.: Valg af dirigent foregår ved simpelt flertal. Det er
formandens opgave at sikre valg af dirigent.
Stk.: 9b.: Dirigentens opgave er at lede den ordinære
generalforsamling og afgøre alle spørgsmål vedrørende
sagernes behandlingsmåde samt afslutte den ordinære
generalforsamling.
Stk.: 10a.: Valg af referent og stemmetællere foregår ved simpelt
flertal. Det er dirigentens opgave at sikre valg af disse.
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Stk.: 10b.: Ved valg af stemmetællere skal der minimum vælges to.
Stk.: 11a.: Afstemninger på den ordinære generalforsamling foregår
ved simpelt flertal.
Stk.: 11b.: Såfremt en fremmødt stemmeberettiget begærer dette, skal
afstemningen afholdes skriftligt.
Stk.: 12.: Stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling er
den, der opfylder reglerne i § 9 stk. 1.
Stk.: 13.: Valgbar til bestyrelsen jf. § 3 stk. 6 pkt. 7 er den, der
opfylder reglerne i § 9 stk.: 1. og § 9 stk.: 2.
Stk.: 14.: Protokollen af den ordinære generalforsamling
underskrives af referenten, dirigenten og formanden og
lagres i Studentermenighedens elektroniske arkiv.

Ekstraordinær generalforsamling
§4
Stk.: 1.:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter følgende
regler:

Stk.: 2.:

Bestyrelsen kan skriftligt indkalde til ekstraordinær
generalforsamling ved opslag på studentermenighedens
hjemmeside senest 8 dage før den ekstraordinære
generalforsamling.

Stk.: 3.:

Såfremt minimum 25 studerende, der opfylder reglerne i §
9 for stemmeberettigelse, skriftligt begære det, skal
bestyrelsen inden 21 dage fra modtagelse af begæringen,
indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk.: 4.:

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling har
følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetæller
3. Godkendelse af mødeindkaldelse og dagsorden
4. Evt.
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Stk.: 5.:

Der kan ikke under § 4 stk.: 4. pkt. 4 vedtages noget, dog
kan der afholdes vejledende afstemning.

Stk.: 6a.: Valg af dirigenten foregår ved simpelt flertal. Det er
formandskabets opgave at sikre valg af dirigent.
Stk.: 6b.: Dirigentens opgave er at lede den ekstraordinære
generalforsamling og at afgøre alle spørgsmål vedr.
sagernes behandlingsmåde samt at afslutte den
ekstraordinære generalforsamling.
Stk.: 7a.: Valg af referent og stemmetællere jf. § 4 stk. 4. pkt. 1 og 2
foregår ved simpelt flertal. Der er dirigentens opgave at
sikre valg af disse.
Stk.: 7b.: Ved valg af stemmetællere skal der minimum vælges to.
Stk.: 8.:

Afstemninger på den ekstraordinære generalforsamling
foregår ved simpelt flertal.

Stk.: 9.:

Såfremt en, fremmødt stemmeberettiget begærer dette, skal
afstemningen afholdes skriftligt.

Stk.: 10.

Stemmeberettigede på den ekstraordinære
generalforsamling er den, der opfylder reglerne i § 9 stk. 1.,
samt bestyrelsen.

Stk.: 11.: Protokollen af den ekstraordinære generalforsamling
underskrives af referenten, dirigenten og formanden og
lagres i Studentermenighedens elektroniske arkiv.

Bestyrelsen
§5
Stk.: 1.:

Valgbar til Studentermenighedens bestyrelse er studerende
ved Københavns Universitet og de øvrige højre læreanstalter
i Københavns Stift.

Stk.: 2.:

Studerende der sidder i anden bestyrelse for folkekirkeligt
studenterarbejde ved Københavns Universitet og de øvrige
højere læreanstalter i Københavns Stift er ikke valgbare.

Stk.: 3a.: Valg til bestyrelsen foregår efter følgende regler:
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Stk.: 3b.: Op til 10 medlemmer og op til 10 suppleanter vælges på
den ordinære generalforsamling, med en valgperiode på 1
år. Der er mulighed for genvalg.
Stk.: 3c.: Kandidater opstilles ved den ordinære generalforsamling jf.
det i § 3 stk.: 6 pkt. 7 anførte tidspunkt.
Stk.: 3d.: Beslutter bestyrelsen at afholde suppleringsvalg ved
planlægningsudvalgsmødet i efterårssemesteret sker dette
jf.: reglerne i § 9, på det i § 10 stk.: 4a.: pkt. 5. anførte
tidspunkt.
Stk.: 3e.:

Det forudsættes at kandidater, der ønsker opstilling jf.: § 5
stk. 3c og 3d til Studentermenighedens bestyrelse, skriftligt
meddeler Studentermenighedens formand eller en
studenterpræst dette senest 1 dag før opstillingen.

Stk.: 3e.:

Valg til bestyrelsen jf. § 3 stk.: 6.: pkt.: 7 er skriftligt. De
ved valget fremmødte stemmeberettigede kan afgive op til
10 stemmer, og der kan kun stemmes på én kandidat en
gang.

Stk.: 3f.:

Valg til bestyrelsen jf. § 3 stk.: 6.: pkt.: 7 og § 10 stk.: 4a.:
pkt. 5 er skriftligt. De ved valget fremmødte
stemmeberettigede kan afgive op til 10 stemmer, og der kan
kun stemmes på én kandidat en gang.

Stk.: 4.:

Bestyrelsens opgaver er som følger:
•
•
•
•

•
•
•

•

At tilslutte sig Studentermenighedens formålsparagraf
At kende og slutte op om Studentermenighedens
vedtægter.
At varetage de studerendes kirkepolitiske interesser.
At varetage Studentermenighedens løbende
administration i samarbejde med studenterpræsterne og
de øvrige medarbejdere.
At sørge for koordinering af arbejdet i menigheden
At sørger for kommunikation mellem bestyrelsen og
menigheden.
At holde kontakt med de øvrige studentermenigheder i
Danmark, samarbejdende menighedsråd og
studentermenighedslivet i Skandinavien.
At føre tilsyn med Studentermenighedens økonomi.
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Stk.:5a.:

Bestyrelsen har kompetence til:
•

at fastlægge studentermenighedens program

•

at udarbejde studentermenighedens budget

•

at nedsætte og opløse udvalg.

Stk.:5b.:

I det omfang biskoppen giver tilsagn om kan og skal
bestyrelsen medvirke ved ansættelse af studenterpræster
og andet personale. Det er dog kun medlemmer, der
opfylder valgbarhedsreglerne, som de står formuleret i den
til enhver tid gældende bekendtgørelse af lov om valg til
menighedsråd, der kan deltage ved ansættelse af personer
aflønnet af folkekirken.

Stk.: 6.:

Bestyrelsen sammensættes således:
•
•

Stk.: 7.:

Studenterpræsterne.
Op til ti medlemmer valgt efter reglerne om
bestyrelsesvalg i § 5. stk.: 1-3f

Studenterpræsterne er i deres pastorale virke uafhængige
af bestyrelsen.

Stk.: 8a.: Det tilstræbes, at studentermenigheden i København er
repræsenteret i menighedsrådene ved Trinitatis Kirke, Hans
Tausens Kirke, Skt. Johannes og Simeon Kirker.
Stk.: 8b

Vælges et medlem af bestyrelsen til et af menighedsrådene
jf. § 5 stk.: 8a. følger dennes mandat i
Studentermenighedens bestyrelse det pågældende
menighedsråds valgperiode. Dog bortalder medlemskabet af
Studentermenighedens bestyrelse først ved udgangen af
den bestyrelsessamling, hvori der afholdes ordinært
menighedsrådsvalg

Stk.: 8c.:

Bortfalder valgbarheden for et bestyrelsesmedlem som jf. §
5, stk.: 8b er valgt til et menighedsråd, i den periode
medlemmet repræsenterer studentermenigheden i et
menighedsråd, kan vedkommende ikke vælges på ny til
studentermenighedens bestyrelse, før denne igen opfylder
reglerne for valgbarhed jf. § 5, stk.: 1-2.
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Stk.: 8d.: I det tilfælde, at § 5 stk.: 8b foreligger, tillægges bestyrelsen
yderligere et mandat for hvert bestyrelsesmedlem, der er
valgt til et menighedsråd jf. § 5 stk.: 8a og 8b, således at
der altid er ti mandater på valg jf. 5 stk.: 3b.
Stk.: 9a.: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand,
sekretær. Dette sker på det konstituerende
bestyrelsesmøde senest 8 dage efter valg til bestyrelsen jf.
de i § 9 fastsatte regler.
Stk.: 9b.: Blandt bestyrelsens læge medlemmer vælges en Intern
Revisor.
Stk.: 10a.: Formandens opgave er at lede og fordele arbejdet inden for
bestyrelsen samt så vidt muligt at varetage
studentermenighedens interesser udad til.
Stk.: 10b.: Studentermenighedens bestyrelse fastsætter på det
konstituerende bestyrelsesmøde forretningsorden for
forretningsudvalget, således dek kan træde sammen og
træffe beslutninger i pludseligt opståede sager, der som
følge af sagens karakter ikke kan eller tåler udsættelse til
næstkommende ordinære og/eller ekstraordinære
bestyrelsesmøde.
Stk.: 10c.: Forretningsudvalget består jf. § 6 stk.: 1 og stk. 2 af
bestyrelsens Præsidium samt Studenterpræstekollegiet.
Stk.: 10d.: Formanden for Studentermenighedens bestyrelse er i sin
egenskab af formand for bestyrelsen deslige formand for
forretningsudvalget.
Stk.: 11.: Næstformandens opgave er at varetage formandens opgaver
ved dennes fravær.
Stk.: 12.: Sekretærens opgave er at føre protokollen ved
bestyrelsesmøderne.
Stk.: 13.: Den interne revisor har til opgave at føre tilsyn med
regnskabet, og på det sidste bestyrelsesmøde forud for den
ordinære generalforsamling, at afgive udtalelse til
bestyrelsen om regnskabet.
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Stk.: 14.: På det konstituerende bestyrelsesmøde jf.: § 5 Stk.: 9a.:
gennemgås samtlige stående udvalg under bestyrelsen jf.: §
8, på følgende punkter:
1. Status på igangværende arbejder
2. Sammensætning
a. Formand og næstformand,
b. Medlemmer for den igangværende og gældende
bestyrelsessamling
3. Gennemgang af overordnet kommissorium for den
igangværende og gældende bestyrelsessamling,
herunder orientering om de økonomiske rammer,
retningslinjer og muligheder for udvalgets arbejde.

Bestyrelsens præsidium
§6
Stk.: 1.:

Formanden, næstformanden og sekretæren udgør til
sammen bestyrelsens præsidium.

Stk.: 2.:

Præsidiets opgave er at bistå formanden i dennes opgaver
og udgør derved den overordnede organisatoriske og
politiske ledelse inden for bestyrelsen.

Stk.: 3.:

Det er formandens opgave at lede og sikre præsidiets
arbejde.

Stk.: 4.:

Ved formandens og næstformandens forfald er det
sekretærens opgave at varetag formandskabets opgaver, i
forhold til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder
§7
Stk.: 1.:

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde senest 8 dage
inden mødets afholdelse.

Stk.: 2a.: Punkter til optagelse på bestyrelsesmødets dagsorden skal
fremsendes til formanden senest 10 dage inden
bestyrelsesmødet finder sted.
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Stk.: 2b.: Bestyrelsen fastsætter mødekalenderen for
bestyrelsesmøderne i den igangværende og gældende
bestyrelsessamling. Dette sker på det konstituerende
bestyrelsesmøde.
Stk.: 3.:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de
jf. § 5 valgte medlemmer er mødt frem.

Stk.: 4.:

Vedtagelse af forslag kan kun ske ved simpelt flertal. Skulle
det ske, at der opstår stemmelighed, er formandens
stemme udslagsgivende.

Stk.: 5.:

Stemmeret ved bestyrelsesmøder har de i § 5 stk.: 6a.
anførte.

Stk.: 6.:

Alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere,
samt studerende der opfylder reglerne for valgbarhed til
bestyrelsen § 9 stk.: 1-2 har taleret. Bestyrelsen kan ved
afstemning bevillige taleret til yderligere fremmødte.

Stk.: 7.:

Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stk.:8a.:

Opfølgning fra referat
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst
Nyt fra udvalg
Indkomne forslag
Eventuelt

Bistået af præsidiet udarbejder og prioriterer Formanden jf.
§ 7 stk.: 7.: pkt.6. dagsorden for bestyrelsesmødet.

Stk.: 8b.: Det er formandens opgave at lede bestyrelsesmødet.
Stk.: 9.:

Protokollen af bestyrelsesmødet skal udsendes inden for tre
hverdag og genudsendes sammen indkaldelsen til
næstekommende ordinære bestyrelsesmøde.

Stk.: 10.: Bestyrelsen kan, hvis den finder det nødvendigt og efter
afstemning, holde møder og eller dele af møder, for lukkede
døre. Beslutningsprotokollen skal offentliggøres, senest ved
førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.
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Udvalg
§8
Stk.: 1.:

Udvalg nedsat af bestyrelsen sorterer under
Studentermenighedens vedtægt, jf. § 5 stk.: 14.

Stk.: 2:

Udvalgene er forpligtede til, ved udvalgsmøderne at føre
referat således at udvalgsarbejdet kan anskueliggøres
overfor bestyrelsen.

Valg
§9
Stk.: 1.:

Stemmeberettiget ved studentermenighedens ordinære
generalforsamling, planlægningsudvalgsmødet og
ekstraordinære generalforsamling er enhver studerende ved
Københavns Universitet og de højere læreanstalter i
Københavns Stift, bestyrelsen samt studenterpræsterne.

Stk.: 2.:

Hvis der er tvivl om en fremmødt på den ordinære
generalforsamling, planlægningsudvalgsmødet og
ekstraordinær generalforsamling er
stemmeberettiget, skal den fremmødte for at opnå
stemmeberettigelse fremvise gyldigt studiekort udstedt af
Københavns Universitet eller en højere læreanstalt i
Københavns Stift.

Stk.: 3.:

Stemmeberettiget ved Studentermenighedens
bestyrelsesmøder er et hvert lovligt medlem af bestyrelsen
jf.: § 5 stk.: 6a.

Stk.: 4.:

Valgbar til løbende udvalg nedsat af studentermenigheden
er enhver studerende der opfylder reglerne for valgbarhed
jf. § 9 stk.: 1 og 2.

Stk.: 5.:

Det forudsættes ikke, at medlemmer af løbende udvalg,
nedsat af bestyrelse, alle er medlemmer af
studentermenighedens bestyrelse. Dog forudsættes det at
disse opfylder valgbarhedsreglerne som de står formuleret i
§ 9 stk.: 1.
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Planlægningsmøde
§ 10
Stk.: 1.:

Bestyrelsen skal mindst en gang i forårssemesteret og mindst en
gang i efterårssemesteret på et ordinært og/eller et ekstra
ordinært bestyrelsesmøde tages stilling til studentermenighedens
aktivitetsprogram for det efter efterfølgende semester, med
henblik på planlægning af det efterfølgende semesters program.

Stk.: 2.:

Bestyrelsen kan bestemme at der på mødet i efterårssemesteret
kan suppleringsvalg til bestyrelse Dog forudsættes det at
bestyrelsen, på det forudgående bestyrelsesmøde har godkendt
beslutningen om at afholde suppleringsvalg. Valget afholdes efter
reglerne i § 9.

Stk.: 3.:

Bestyrelsesmedlemmer der er valgt ved suppleringsvalg, jf.
§ 10 stk. 4a, har mandat i bestyrelsen frem til
førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk.: 4.:

Dog er bestyrelsen ikke forpligtet til at afholde et nyt
konstituerende bestyrelsesmøde.

Økonomi
§ 11
Stk.: 1.:

Studentermenigheden i København er finansieret af
Københavns Stift. Studentermenighedens bestyrelse
udarbejder budget og regnskab. Studenterpræsteren har i
fællesskab ansvaret for Studentermenighedens økonomiske
dispositioner

Stk.: 2.:

Jf. § 11 stk. 1. er studenterpræsterne ansvarlige for
Studentermenighedens økonomi. Som følge heraf udpeger
studenterpræsterne i forening én studenterpræst som
kassér.

Stk.: 3a.: Den studenterpræst der udpeges til kassér har, jf. § 3 stk.:
6 pkt. 5 og 6, ansvaret for at Studentermenighedens budget
og regnskab aflægges på den årlige ordinære
generalforsamling, samt at orienterer bestyrelsen løbende,
om de økonomiske forhold.
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Stk.: 3b.: Studenterpræsterne fastlægger rammerne for den daglige
regnskabsførelse.
Stk.: 4.:

Studentermenigheden i København søger i øvrigt at dække
dele af udgifterne ved arrangementer og lignende, gennem
deltagerbetaling og fondsmidler.

Visionsseminar
§ 12
Stk.: 1a.: Efter behov indkalder studentermenighedens formand til
visionsseminar. Studentermenighedens bestyrelse og andre
studerende ved Københavns Universitet og de øvrige højere
læreanstalter i København indkaldes.
Stk.: 1b.: Indkaldelse til visionsseminariet for andre studerende ved
Københavns Universitet og de øvrige højere læreanstalter i
Københavns Stift, sker ved opslag på
Studentermenighedens hjemmesider.
Stk.: 2.:
Stk.: 3.:
Stk.: 4.:

Visionsseminaret har til formål at skærpe
Studentermenighedens profil videre frem.
Det er bestyrelsens præsidiums opgave, i samarbejde med
relevante parter at arrangere Visionsseminaret
Studentermenighedens bestyrelse har pligt til at deltage i
visionsseminaret.

Vedtægtsændringer
§ 13
Stk.: 1.:

Forslag til vedtægtsændringer kræves fremsat på den
ordinære generalforsamling og eller en ekstraordinær
generalforsamling.

Stk.: 2.:

Vedtagelse af ændring i vedtægterne kræver mindst 2/3 af
de på den ordinære generalforsamling og/eller en
ekstraordinær generalforsamling fremmødte
stemmeberettigede jf. § 9 stemmer for.
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Stk.: 3.:

Skulle det ske at 2/3 af de på den ordinære
generalforsamling og eller en ekstraordinær
generalforsamling fremmødte stemmeberettigede jf. § 9.
ikke stemmer for forslaget om ændringer af
Studentermenighedens vedtægt, forkastes forslaget.

Opløsning
§14
Stk.:1.:

For at opløse Studentermenigheden i København kræves
afholdelse af en ordinær og en ekstraordinær
generalforsamling, der falder med minimum 2 dages
mellemrum og hvorpå ¾ af de fremmødte
stemmeberettigede jf. § 9 stemmer for.

Stk.: 2.:

I tilfælde af opløsning vil studentermenighedens formue
overgå til andet kirkeligt arbejde for studerende ved
Københavns Universitet og de øvrige højere læreranstalter i
Københavns Stift

Gyldighed
§15
Stk.: 1.:

Denne vedtægt er vedtaget på Studentermenighedens
ordinære generalforsamling d. 19. april 2017 og forkaster
alle tidligere vedtægter for Studentermenigheden i
København
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