Vedtægter for Ubberup Valgmenighed
§1
Valgmenighedens formål er i henhold til valgmenighedsloven af 24. 5.
1972 at betjene sine medlemmer med gudstjeneste og andre kirkelige
handlinger, dertil at ansætte præst og anden kirkelig betjening samt at
vedligeholde kirke og kirkegård.
§2
Valgmenighedens præst vælges af menigheden efter de regler, denne på
gyldig måde vedtager.
§3
Præstens bolig-, lønnings-, og pensionsforhold skal være i
overensstemmelse med gældende regler i folkekirken, medmindre der
træffes anden aftale præst og menighed imellem.
§4
Valgmenighedens ejendele er fælleseje for de til enhver tid i
valgmenigheden værende medlemmer, og kun disse har ret til at træffe
bestemmelser i fællesejets anliggender.
§5
Fællesejet eller dele deraf kan ikke være genstand for deling mellem
medlemmerne. Den, som udmelder sig af valgmenigheden, giver derved
afkald på enhver medlems- og ejendomsret.
§6
Nye medlemmer indmelder sig hos præsten, og udmeldelse kan til enhver tid ske skriftligt, når
det pålignede bidrag er betalt.
§7
Alle medlemmer har lige og direkte stemmeret i kredsens anliggender.
§8
Medlemmerne hæfter for valgmenighedens forpligtelser, herunder den
kredsen påhvilende gæld, i forhold til det de enkelte medlemmer
pålignede bidrag i de sidst forløbne 5 år.
§9
Midlerne til administrationen opkræves efter ligning hvert år hos
medlemmerne. Ligningen lægges på en af formanden og kassereren
udarbejdet og af bestyrelsen godkendt oversigt og foretages af
bestyrelsen, som er bemyndiget til hos skattemyndighederne at indhente
de til ligningsgrundlaget nødvendige oplysninger.
Når ligningen er udarbejdet, udsendes meddelelse til hvert enkelt medlem
om det ham pålignede beløb, og begrundet klage kan ske skriftligt til
formanden inden 30 dage herefter.
§10
Kirkegården benyttes efter de derom gældende regler, der fastsættes af
bestyrelsen. Der udstedes fæstebrev på gravpladserne.
§11
Den økonomiske administration varetages af en bestyrelse på 7

medlemmer, der vælges på årsmødet ved skriftlig afstemning.
Endvidere vælges på årsmødet to suppleanter og to revisorer, der afgår
skiftevis. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og
kirkeværge. Bestyrelsen kan ved gyldig beslutning på kredsens vegne
optage lån til vedligeholdelse og drift. Bestyrelsen vælges for to år og
afgår på hvert ordinært årsmøde skiftevis med 4 og 3. Den fastsætter
selv sin arbejdsplan og kan genvælges.
§12
Kassereren fører kredsens regnskab. Regnskabsåret går fra 1. januar til
31. december, og regnskabet må hvert år afsluttes med en formueopgørelse. Det reviderede
regnskab udsendes til alle medlemmer
inden årsmødet.
§13
Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden den 1. juli efter indkaldelse
på den efter bestyrelsens skøn mest tjenlige måde.
Her aflægges beretning, og regnskabet fremlægges til godkendelse. Der
foretages valg, og i øvrigt træffes her den endelige afgørelse i alle på
dagsordenen stillede spørgsmål - jvf. dog § 14. Forslag til dagsordenen
må indsendes til formanden inden 1. maj. Alle sager afgøres ved simpel
stemmeflerhed, når ikke anderledes er bestemt i vedtægterne.
Ekstraordinært årsmøde kan mod angiven dagsorden kræves afholdt af
1) præsten, 2) formanden, 3) et flertal i bestyrelsen eller 4) tyve
medlemmer.
§14
Til ændring af vedtægterne kræves tre fjerdedele af alle afgivne stemmer
på to på hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte årsmøder.
§15
Ved ophævelse af menigheden skal eventuelle overskydende midler
anvendes til kirkegårdens fortsatte vedligeholdelse.
Således vedtaget på årsmødet Kr. himmelfartsdag den 9. maj 2002 samt på Valdemarsmødet
den 16. juni 2002.
Bestyrelsen:
Lisbeth Andreasen, Aksel Sørensen, Beate Fog-Larsen, Lonny Birkedal
Sørensen, Leif Hansen, Dorthe Pedersen og Jens-Torben Nielsen.
Dirigent:
9. maj Jørgen Arnam-Olsen 16. juni Gunnar Jørgensen.

