
Vedtægter for Balle Valgmenighed 
 

§ 1. 

Balle Valgmenighed består af medlemmer, som ud fra et grundtvigsk livssyn ønsker at samles om et menighedsliv med egen kirke og præst. 

Som hørende til folkekirken er den inde under valgmenighedslovens bestemmelser. Valgmenighedens hjemsted er Balle i Bredsten sogn. 

 

§ 2. 

Valgmenigheden ejer kirken med kirkegård og jordtillæggender, præstegården og graverkontoret (matrikelnummer 7q og 36, Balle by). 

 

§ 3. 

Man optages som medlem af valgmenigheden ved dåben. Indmeldelse i valgmenigheden kan ske ved henvendelse til præsten eller 

formanden, som herefter forelægger det for bestyrelsen til godkendelse. 

 

§ 4. 

Ordinær generalforsamling indkaldes af formanden og afholdes hvert år inden 1. april. Indvarsling sker i kirkebladet og på hjemmesiden 

mindst 14 dage forud, eller i dagspressen.  

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle menighedens anliggender. 

På generalforsamlingen behandles følgende: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Beretning til godkendelse. 

3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

6. Valg af revisorer. 

7. Eventuelt. 

Stemmeberettiget er medlemmer fra det fyldte 18. år. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 5. 

Valgmenighedens bestyrelse vælges på generalforsamlingen. Den består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er skiftevis 

3 og 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv for 

1 år ad gangen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer har bemyndigelse til på valgmenighedens vegne at tegne denne over for bank og 

relevante myndigheder. Ved bank- eller kassererskifte giver formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til kassereren. Efter hvert 

formandsskifte indberettes formandens og næstformandens navne og adresser til stiftsøvrigheden. 

 

§ 6. 

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25 af valgmenighedens medlemmer forlanger det. 

Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til alle stemmeberettigede medlemmer. 

 

§ 7. 

Præsten ansættes af generalforsamlingen. Præstens løn og ansættelsesvilkår aftales med bestyrelsen. Bestyrelsen har bemyndigelse til bl.a. at 

ansætte kirkens øvrige funktionærer og aftale løn og øvrige ansættelsesvilkår.  

 

§ 8. 

Regnskabet følger kalenderåret. Det revideres af 2 blandt medlemmerne valgte revisorer. De vælges for 2 år ad gangen og er skiftevis på 

valg. 

 

§ 9. 

Medlemsbidragets størrelse vedtages på generalforsamlingen. Regler for opkrævning af bidraget fastlægges af bestyrelsen. Udmeldelse kan 

ske ved skriftlig meddelelse derom til bestyrelsens formand efter at forfaldne bidrag er betalt. Udmeldelsen træder i kraft ved førstkommende 

årsskifte. Bestyrelsen har ret til at slette medlemmer, der står i restance med bidrag for mere end 2 år. 

 

§ 10. 

Ændring af valgmenighedens vedtægter kan ske ved indsendelse af ændringsforslag til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Vedtagelsen sker ved at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

 

§ 11. 

Alle medlemmer er solidarisk ansvarlige for valgmenighedens forpligtelser. I tilfælde af valgmenighedens opløsning hæfter medlemmerne 

indbyrdes i forhold til betalte bidrag til menigheden de sidste 5 år. Opløsningen skal finde sted på 2 generalforsamlinger med 14 dages 

mellemrum og vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. I tilfælde af menighedens opløsning træffer generalforsamlingen 

bestemmelse om bygningernes fremtidige anvendelse og kirkegårdens fortsatte vedligeholdelse. Er der yderligere overskud skal det tilfalde 

kulturelle formål i Bredsten sogn. 

 

Således vedtaget på valgmenighedens  

generalforsamling den 16. marts 2015. 

 

Else Sandahl Pedersen, Kirstine Christensen, Ingvardt H. Johansen, Anne Kirstine V. Iversen,  

Helga Johansen, Henrik Mikkelsen, Henriette Houmann Lund. 


