Vedtægter for menighedsråd

Side 3

På mødet konstituerer menighedsrådet sig med en formand, en næstformand og en sekretær.
Stk. 2. Formanden leder menighedsrådets arbejde, forestår udførelsen af dets beslutninger og underskriver udfærdigelser i forbindelse hermed.
Stk. 3. Næstformanden bistår formanden; får denne forfald, varetager næstformanden midlertidigt
vedkommendes opgaver.
Stk. 4. Sekretæren bistår formanden ved udfærdigelser og varetager menighedsrådets sekretariatsopgaver.
Stk.5. Et afgående menighedsråd fungerer, indtil et nyt er konstitueret.

Kap. IV

Menighedsrådets opgaver

§ 4 Menighedsrådet er organ for alle menighedsmedlemmers medansvar for menighedens liv og
vækst, og det er dermed medansvarligt for løsningen af de opgaver af pastoral, karitativ og administrativ/økonomisk art, som hovedsagelig angår menigheden. Rådet kan træffe beslutning vedrørende
disse opgaver, herunder om ansættelse og afskedigelse af personer i menighedens tjeneste. Menighedsrådet kan dog ikke træffe beslutning i sager, hvis afgørelse i henhold til almindelige og/eller
særlige bestemmelser er forbeholdt menighedens præsteskab eller den kirkelige øvrighed, jfr. Stk. 2
samt § 9 stk. 6.
Stk.2. Som sjælesørger og leder af menigheden indtager sognepræsten en særlig stilling i menighedsrådet, fordi han på særlig måde bærer ansvar for menighedens enhed såvel som for enheden
med biskoppen og dermed med hele Kirken. Sognepræsten har således det endelige ansvar for
evangeliets forkyndelse, for liturgien og sakramentsforvaltningen. Dette ansvar har konsekvenser
for beslutningstagningen i menighedsrådet, jfr. § 9, stk. 6.
Stk. 3. Menighedsrådet kan af egen drift optage sager og forhold, som vedrører menigheden, til behandling og overvejelse.
Stk. 4. Menighedsrådet kan som led i sin virksomhed henvende sig til såvel kirkelige myndigheder,
herunder kirkelige råd og organer, som andre myndigheder, personer og råd.
Stk. 5. Sognepræsten og menighedsrådsformanden i fællesskab tegner menigheden i alle juridiske
og økonomiske forhold. Sognepræsten og menighedsrådsformanden kan i fællesskab give andre
prokura.

Kap. V

Menighedsrådets virksomhed m.v.

Menighedsrådets møder
§ 5 Menighedsrådet indkaldes af formanden med mindst syv dages varsel. Formanden skal indkalde rådet, når mindst en tredjedel af rådets valgte medlemmer eller sognepræsten anmoder derom.

