Studentermenigheden i København
Vedtægt af 9. april 2019
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§ 1 Grundlag
Stk. 1

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

Stk. 2

Studentermenighedens bestyrelse udgør den formelle ramme om Studentermenighedens aktiviteter

§ 2 Formål
Stk. 1

Studentermenigheden er folkekirkens tilbud til de studerende i København. Ambitionen er at tilbyde et fordomsfrit og rummeligt studenterfællesskab.

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.

§ 3 Generalforsamling
Stk. 1

Generalforsamlingen er Studentermenighedens øverste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes i studieårets forårssemester inden
udgangen af april.

Stk. 3

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved offentliggørelse
i Studentermenighedens semesterprogram samt på Studentermenighedens hjemmeside.

Stk. 4

Den ordinære generalforsamling har følgende faste punkter:
1. Valg af to stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Konstatering af generalforsamlingens gyldighed
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5. Formandens beretning
6. Fremlæggelse af regnskab
7. Fremlæggelse af det af bestyrelsen godkendte budget til godkendelse
8. Valg til bestyrelsen
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
Stk. 5

Generalforsamlingens dagsorden offentliggøres 14 dage inden afholdelsen på Studentermenighedens hjemmeside.

Stk. 6

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være
formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7

Valg til bestyrelsen foregår jf. reglerne beskrevet i § 5, stk. 5.

Stk. 8

Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 9

Afstemninger (herunder valg) foregår ved simpelt flertal.

Stk. 10

Såfremt en fremmødt stemmeberettiget begærer det, så skal afstemningen afholdes skriftligt.

Stk. 11

Stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling er enhver studerende ved Københavns Universitet og de højere læreanstalter i Københavns Stift samt studenterpræsterne. Såfremt der er tvivl om, hvorvidt en deltager er stemmeberettiget, så skal den fremmødte for at opnå stemmeberettigelse fremvise gyldigt studiekort udstedt af Københavns Universitet eller en højere læreanstalt i Københavns Stift.

Stk. 12

Protokollen af den ordinære generalforsamling underskrives af referenten, dirigenten og formanden.
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§ 4 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder
det nødvendigt, og skal afholdes, såfremt mindst 25 stemmeberettigede studerende skriftligt begærer det over for formanden. I sidstnævnte
tilfælde skal bestyrelsen inden 21 dage fra begæringens modtagelse
indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved opslag på Studentermenighedens hjemmeside senest 8 dage før den ekstraordinære
generalforsamling.

Stk. 3

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling har følgende
faste punkter:
1. Valg af to stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Konstatering af generalforsamlingens gyldighed
5. Eventuelt

Stk. 4

Den ekstraordinære generalforsamling følger de i § 3, stk. 8-12 nævnte
regler.

§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1

Valgbar til Studentermenighedens bestyrelse er studerende ved Københavns Universitet og de øvrige højere 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. 3

Studentermenighedens bestyrelse består af studenterpræsterne og op
til 10 valgte medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalfor-
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samling. Valgperioden er 1 år. Der er mulighed for genvalg. Herudover
vælges op til 10 suppleanter.
Stk. 4

Bestyrelsen kan beslutte, at der på et bestyrelsesmøde i efterårssemesteret afholdes suppleringsvalg. Afholdelsen af suppleringsvalg varsles
senest 8 dage inden på Studentermenighedens hjemmeside. Valgperioden for personer valgt ved suppleringsvalg udløber ved førstkommende
ordinære generalforsamling. Ved afholdelse af suppleringsvalg er bestyrelsen ikke forpligtet til at konstituere sig.

Stk. 5

Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning. Der kan afgives op til
10 stemmer, og der kan kun stemmes én gang på hver kandidat.

Stk. 6

Bestyrelsens opgave er,
• at udgøre den formelle ramme om Studentermenighedens aktiviteter.
• at udarbejde Studentermenighedens budget og regnskab.
• at deltage i “Bestyrelsen for samarbejdet om Studentermenighedens drift” (samarbejdsbestyrelsen) i det omfang, som samarbejdsaftalen tillader.
• at deltage i ansættelsen af studenterpræster i det omfang, som biskoppen tillader.

Stk. 7

Studenterpræsterne er i deres pastorale virke uafhængige af bestyrelsen.

Stk. 8

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.
Den nyvalgte bestyrelse fastsætter dato for det konstituerende møde
på generalforsamlingen.

Stk. 9

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Denne findes på Studentermenighedens hjemmeside.

Stk. 10

Bestyrelsen samles efter behov, dog mindst en gang pr. semester

Stk. 11

Bestyrelsens møder er offentlige, dog kan bestyrelsen beslutte at enkelte punkter afvikles for lukkede døre.
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Stk. 12

Alle, der jf. § 5, stk. 1, er valgbare til bestyrelsen har taleret på bestyrelsesmøderne. Herudover har personer, der er ansat af Studentermenigheden taleret. Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

Stk. 13

Bestyrelsens fastsætter på sit konstituerende møde mødekalenderen
for det kommende bestyrelsesår. Mødekalender offentliggøres
på Studentermenighedens hjemmeside. Formanden eller studenterpræsterne kan indkalde til møde så ofte, som det skønnes nødvendigt

§ 6 Planlægning af Studentermenighedens aktiviteter
Stk. 1

Studentermenighedens aktiviteter arrangeres af studenterpræsterne,
nedsatte arbejdsgrupper og Studentermenighedens medarbejdere i
forening.

Stk. 2

Studenterpræsterne er ansvarlige for at nedsætte de i stk. 1 nævnte
grupper

Stk. 3

Studentermenighedens bestyrelse orienteres mindst én gang pr. semester om de planlagte aktiviteter

§ 7 Økonomi
Stk. 1

Studentermenigheden i København er finansieret af den kirkelige ligning i Københavns Stift. Studentermenighedens bestyrelse udarbejder
budget og regnskab.

Stk. 2.

Samarbejdsbestyrelsen er ansvarlig for midlerne til Studentermenighedens drift. I det daglige tegnes Studentermenighedens bestyrelse af bestyrelsens formand og den valgte kasserer.

Stk. 3

Studentermenighedens bestyrelse vælger blandt studenterpræsterne
en intern kasserer.
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Stk. 4

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

§ 8 Vedtægtsændringer
Stk. 1

Denne vedtægt kan kun ændres med mindst 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de vedtages.

§ 9 Opløsning
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 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.

§ 10 Gyldighed
Stk. 1

Denne vedtægt er vedtaget på Studentermenighedens ordinære generalforsamling d. 9. april 2019 og forkaster alle tidligere vedtægter for
Studentermenigheden i København.
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