
Medlemmerne hæfter pro rate for frimenighedens forpligtelser. Ved medlemskabets ophør 
eller ved dødsfald løses medlemmets eller dets bo fra dets forpligtelser overfor frimenigheden 
og har heller intet krav på frimenigheden eller andel i dens aktiver. 
 

§ 12. Ændringer i vedtægten: 
Disse vedtægter kan ændres når 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor. 
 

§ 13. Opløsning: 
Skulle forholdene udvikle sig sådan, at det skønnes umuligt eller ikke ønskeligt at forsætte 
frimenighedens drift, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal 
være ordinær, med mindst 4 ugers mellemrum træffe beslutning herom. 
 
Frimenighedens formue skal da anvendes til andet kirkeligt arbejde efter indstilling fra 
bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen. 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. april 2002 og 2. juni 2002. Efterfølgende 
ændret ved generalforsamlinger den 21. november 2012 og 23. februar 2013 samt senest ved 
generalforsamlinger den 4. august 2013 og 18. august 2013. 

  

Vedtægter for 
Kronjyllands Frimenighed, Randers 

 
 

§ 1: Navn: 
Foreningens navn er: Kronjyllands Frimenighed, Randers. Menighedens hjemsted er Randers 
Kommune. Menigheden er oprettet i 1995 som valgmenighed med navnet Kronjyllands 
Valgmenighed. Menigheden ændrede status fra valgmenighed til evangelisk luthersk 
frimenighed på den 2. ekstraordinære generalforsamling i  februar 2013. Menigheden er 
herefter underlagt de for evangelisk lutherske frimenigheder gældende love og bestemmelser. 
 

§ 2: Bekendelsesgrundlag: 
Frimenigheden er en evangelisk luthersk menighed og har Bibelen, den Apostoliske, den 
Nicænsk-konstantinopolitanske og den Athanasianske samt Den augsburgske Bekendelse og 
Luthers lille Katekismus som bekendelsesgrundlag 
 

§ 3. Formål: 
Frimenighedens formål er i tillid til Bibelen som Guds ved Helligånden inspirerede ord og 
eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv og til bekendelsesskrifterne som sande og 
forpligtende tolkninger heraf at forkynde evangeliet, forvalte sakramenterne og arbejde for 
mission og kristenlivets vækst. 
 

§ 4. Tilsyn: 
Menigheden, bestyrelsen og menighedens præster står under tilsyn af en åndelig vejleder for 
så vidt angår menighedens bekendelsesgrundlag samt forvaltning heraf. Bestyrelsen udpeger 
den åndelige vejleder. Større liturgiske ændringer skal godkendes af bestyrelsen og 
efterfølgende forelægges for menighedens åndelige vejleder. 
 

§ 5. Medlemskab: 
Enhver, som kan tilslutte sig § 2 og § 3 kan optages som medlem af frimenigheden ved 
henvendelse til frimenighedens præst. Som medlem betaler man et årligt bidrag til 
menigheden. Beløbets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
 
Medlemskabet omfatter også hjemmeboende børn under 18 år. Dog skal personer over 15 år 
give deres samtykke. 
 
Personer, som tegner sig for et årligt bidrag til frimenigheden, uden at være medlemmer af 
denne, har adgang til generalforsamlingerne, dog uden stemmeret. 
 

§ 5a. Udmeldelse/eksklusion: 
Udmeldelse af menigheden sker ved skriftlig anmodning til præst eller bestyrelsesformand. 

Udmeldelse kan ske med omgående virkning. Restance af medlemskontingent medfører, efter 
varsel, eksklusion. 
 
Kommer et medlem i modstrid med menighedens grundlag og formål som anført i paragraf 2 
og paragraf 3, kan medlemmet ikke forblive medlem af menigheden, og et flertal på mindst 



2/3 af bestyrelsens medlemmer kan ophæve pågældende menighedsmedlems medlemskab. 
Sagen kan af medlemmet ankes til førstkommende generalforsamling, og medlemmets 
genoptagelse kan finde sted, hvis 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer herfor. 
 

§ 6. Generalforsamling: 
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle frimenighedens anliggender. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hver år inden udgangen af april måned. Her fremlægges 
det reviderede årsregnskab for foregående regnskabsår, samt budget for det indeværende og 
kommende regnskabsår. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Generalforsamlingen vælger bestyrelse og revisor. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indvarslet 6 uger i forvejen med 
udsendelse af foreløbig dagsorden for generalforsamlingen. Dagsorden skal mindst indeholde 
følgende: 

1. Velkomst og indledning 
2. Valg af dirigent og sekretær 
3. Beretning 

a. Formanden 
b. Præsten 

4. Økonomi 
a. Regnskab 
b. Budget 

5. Valg 
a. Bestyrelse 
b. Suppleanter 
c. Revisor 

6. Indkomne forslag 

 
Forslag til valg til bestyrelsen, suppleanter og indkomne forslag skal være bestyrelsens 
formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. De opstillede kandidater skal kunne 
tilslutte sig menighedens grundlag. 
 
Bestyrelsen skal derfor godkende kandidaterne i henhold til § 2 og § 3. 
 
Ethvert medlem over 18 år har stemmeret. 
 
Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal. Stemmeberettigede 
medlemmer kan medbringe max. en stemme ved fuldmagt fra et andet stemmeberettiget 
medlem. Alle valg jævnfør punkt 5 sker ved skriftlig afstemning. 
 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling: 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2/3 af bestyrelsen eller mindst 20 
medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel. 
 
Afstemninger på den ekstraordinære generalforsamling sker ved almindelig stemmeflertal. 

 
§ 8. Bestyrelsen: 

Den årlige generalforsamling vælger en bestyrelse på 6 medlemmer. Menighedens ledende 
præst er desuden født medlem af bestyrelsen, men kan ikke vælges som formand. 

 
Valget gælder for 2 år, idet der hvert år afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. 
 
Der vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleantvalget gælder for 1 år. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 
 
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 

§ 9. Præsten: 
Generalforsamlingen ansætter menighedens ledende præst efter indstilling fra bestyrelsen.  
Ved alle øvrige ansættelser er det bestyrelsen, der ansætter og afskediger, jf. § 10. 
 
Den ledende præst skal være uddannet cand.teol. og er teologisk ansvarlig for menigheden og 
skal sikre menighedsomsorgen. 
 
Den ledende præst kan afskediges, hvis bestyrelsen med 2/3 flertal giver indstilling herom til 
generalforsamlingen, og denne tiltræder afskedigelsen med 2/3 flertal blandt de fremmødte 
medlemmer. 
 

§ 10. Tegningsregler: 
Bestyrelsen repræsenterer frimenigheden i alle forhold og kan med fuld forpligtende virkning 
ved formanden, næstformanden og kassereren underskrive dokumenter, afslutte kontrakter 

m.m. 
 

§ 11. Økonomi: 
Frimenighedens økonomi finansieres gennem medlemskontingenter og frivillige bidrag til 
frimenigheden. 
 
Menighedens drift baseres på frivillige gaver. Det forventes, at medlemmer af menigheden 
mindst bidrager med et beløb, der svarer til den kirkeskat, som et medlemskab af Den Danske 
Folkekirke, ville medføre for det pågældende medlem. 
 
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der bliver ført regnskab. Bestyrelsen fører endvidere kontrol 
med, at frivillige bidrag indtægtsføres i regnskabet og anvendes forskriftsmæssigt. 
 

Frimenighedens økonomi revideres af 2 revisorer. Disse vælges på generalforsamlingen. 
Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg af revisorer kan finde sted. 
 
 


