Vedtægter for Ryslinge Valgmenighed
§1
Menighedens navn er Ryslinge Valgmenighed. Menigheden har brugsret til Nazarethkirken, der
ejes af Ryslinge Frimenighed. De to menigheder ejer i fællesskab Nazarethkirkegården.
Ryslinge Valgmenighed er en fri menighed med udgangspunkt i Grundtvigs kirkelige og folkelige
tanker.
Ryslinge Valgmenighed er inden for Den danske Folkekirke.

§2
Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til præsten eller formanden.
Ved udmeldelse følges tilsvarende fremgangsmåde.

§3
Ved indmeldelse, dog tidligst ved myndighedsalders indtræden, underskrives en tilladelse til
indhentning af oplysning om skattepligtig indkomst hos skatteforvaltningen.
Medlemmerne svarer bidrag til menigheden i forhold til deres skattepligtige indkomst, dog med
særlig hensyntagen til unge.
Bidraget fastsættes af bestyrelsen – eventuelle klager over ansættelsen af bidrag må rettes til
bestyrelsen.

§4
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvert
år afgår skiftevis 3 og 4 bestyrelses-medlemmer.
Der vælges hvert år mindst 2 og højst 7 suppleanter. Disse modtager skriftligt referat fra
bestyrelsens møder og indkaldes mindst een gang årligt til møde med bestyrelse og ansatte.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen med formand, næstformand,
protokolfører og nødvendige udvalg.
Bestyrelsen holder møde, når formanden, præsten eller mindst 4 medlemmer finder det
nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.
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Bestyrelsen er ansvarlig for menighedens pengemidler, antager kasserer og indstiller autoriseret
eller registreret revisor til valg på general-forsamlingen.
Bestyrelsen er ansvarlig for de ansattes arbejdsretlige forhold.
Alle beslutninger indføres i menighedens protokol.

§5
Generalforsamlingen er menighedens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år senest 3 mdr. efter regnskabsårets slutning. Indvarsling til generalforsamling finder sted
via brev, e-mail eller annonce i Kirkebladet afsendt senest 14 dage forud.
Dagsorden: 1) valg af dirigent og stemmetællere, 2) aflæggelse af bestyrelsens beretning, 3)
godkendelse af regnskab 4) valg af bestyrelse, 5) valg af suppleanter, 6) valg af revisor, 7)
behandling af indkomne forslag, 8) evt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst
50 medlemmer forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling holdes
senest 8 uger efter bestyrelsens modtagelse af anmodningen.
Stemmeret har og valgbar er ethvert myndigt medlem, som ikke er i restance. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.

Alle sager med undtagelse af de i § 8 og 9 nævnte, afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Valg til
bestyrelse og til suppleanter foregår ved skriftlig afstemning. Såfremt der ved disse valg er opnået
lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være indsendt til bestyrelsen senest 8
dage forud.

§6
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Revisoren vedføjer regnskabet en uddybende påtegning.
Regnskabet med revisors uddybende påtegning udsendes til medlem-merne senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Også her kan e-mail benyttes.

§7
Ansættelse af præst i menigheden: Det er bestyrelsens opgave at finde
frem til et emne. Derefter indstilles præsten til godkendelse på et menighedsmøde.
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§8
Vedtægtsændringer kan foretages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, når 2/3 af de
mødte stemmer derfor.
§9
Menigheden kan kun opløses på en generalforsamling, hvor 1/2 af medlemmerne er mødt og
mindst 2/3 af disse stemmer derfor, dog kan opløsningen vedtages på en ny generalforsamling
tidligst 14 dage efter den første, når 2/3 af de mødte stemmer for opløsningen.

Opløses Ryslinge Valgmenighed, skal der – efter afvikling af alle gældsforpligtelser og efter
nødvendig hensyntagen til Ryslinge Frimenigheds ejendomsret til Nazarethkirken og til sikring af
nødvendig kapital til drift af kirkegården i en brugsperiode – på den sidste generalforsamling tages
beslutning om fordelingen af menighedens resterende ejendele.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2012

Endeligt vedtaget på 2. ordinære generalforsamling den 21.marts 2013

Ryslinge Valgmenigheds bestyrelse marts 2013:

Karen Rosager, Boltinge Elin Jeppesen, Rudme
Asbjørn Nyholt, Trunderup Lars Liengaard, Ringe
Jens Elmgreen, Gislev Lise-Lotte Liengaard, Kværndrup
Rie Thygesen, Ringe
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