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Vedtægter for

RYSLINGE FRIMENIGHED
§1
Navn og hjemsted
I henhold til generalforsamlingsbeslutning den 5. april 1925 overgik Ryslinge
Valgmenighed til frimenighed, og dens navn er herefter Ryslinge Frimenighed.
Ryslinge Frimenigheds hjemsted er matr.nr. 7e m.fl. Ryslinge By, Ryslinge,
Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.
§2
Formål
Ryslinge Frimenigheds formål er at samle og bevare en evangelisk-luthersk frimenighed på grundlag af et grundtvigsk livs- og kirkesyn.
§3
Medlemmer
Som medlem af menigheden kan optages enhver, der opfylder formålsparagraffen og som yder et bidrag, der står i forhold til medlemmets skattepligtige indkomst.
Medlemskabet omfatter endvidere medlemmets børn, dog uden stemmeret,
indtil disse fylder 15 år.

§4
Generalforsamling
Ryslinge Frimenigheds øverste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved
annoncering i kirkebladet og/eller ved skrivelse til det enkelte medlem.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte,
med mindre nærværende vedtægter kræver særligt fremmøde.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til
bestyrelsen senest 1. februar.
Behandlede sager på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre nærværende vedtægter kræver særligt flertal.
Fuldmagt kan ikke anvendes.
Referat af generalforsamlingen indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

§5
Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskabsfremlæggelse til godkendelse.
Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemsbidrag.
Valg af bestyrelse + suppleanter.
Valg af 2 interne revisorer + suppleant samt godkendelse af ekstern revisor.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning
herom, eller mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder
herom. Anmodningen skal indeholde en dagsorden over de emner, der ønskes behandlet og kun disse emner kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til hvert
medlem senest 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest mulig
varsel, dog mindst 14 dage.
§6
Dirigent
Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
Stemmeafgivningen skal dog ske skriftligt, når blot ét medlem ønsker det.
Ved personvalg skal afstemning være skriftlig.
§7
Stemmeafgivning
Ethvert medlem, som er mindst 15 år gammel og har ydet et års bidrag og
ikke er i restance til frimenigheden, er berettiget til at deltage i og afgive
stemme på generalforsamlingen.
§8
Forslag
På generalforsamlingen kan kun vedtages forslag, der fremgår af dagsordenen, eller ændringsforslag der fremkommer til disse forslag.
§9
Bestyrelse
Ryslinge Frimenighed ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Præsten deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen forestår den daglige drift.
Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling og har
en funktionstid på 2 år fra generalforsamlingen. Der vælges hvert år 3 eller
4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
1. år efter nærværende vedtægter træder i kraft vælges der 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 ved lodtrækning har en funktionstid på 1 år og 4 har
en funktionstid på 2 år.
Suppleanter vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling og har en
funktionstid på 1 år. Der vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant. Genvalg kan
finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af frimenigheden, der er fyldt 18
år og ikke er i restance.
§ 10
Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
§ 11
Beslutning
Ved stemmelighed er formandens – eller i hans fravær næstformandens –
stemme udslagsgivende.
Alle beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, hvor også mindretallet
kan forlange sine udtalelser indført. Denne protokol kan være den samme,
som anvendes ved generalforsamlingen.
§ 12
Forvaltning
Bestyrelsen er ansættende myndighed med undtagelse af præsteansættelser,
hvor generalforsamlingen har den endelige myndighed.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalgsmedlemmerne behøver
ikke at være medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen har ansvaret for Ryslinge Frimenigheds økonomiske forhold og
for forvaltningen af frimenighedens formue og ejendom, der skal forvaltes
efter menighedens tarv.
§ 13
Tegningsret
Frimenigheden tegnes af formanden sammen med to medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele anden kollektiv prokura. Ved køb/salg af fast ejendom og enhver form for gældsforpligtigelse udover sædvanlig leverandørkredit kræves dog godkendelse på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling.

§ 14
Bidrag
Ethvert medlem, som er fyldt 15 år, er pligtig til at yde et årligt bidrag til frimenigheden.
Det årlige bidrag fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Det årlige bidrag opkræves kvartalsvis.
§ 15
Hæftelser
Et medlem hæfter ikke for frimenighedens eventuelle gældsforpligtelser udover det årlige bidrag. Frimenigheden hæfter ikke for nogen forpligtelser udover med de aktiver, der forefindes.
§ 16
Formue
Gaver fra medlemmer og andre kan modtages med og uden betingelser for
gavens anvendelse.
Et medlem har ikke andel i eller noget krav på frimenighedens formue.
Overskud i frimenigheden kan ikke udloddes til medlemmerne.
§ 17
Regnskab og revision
Frimenighedens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen.
Årsregnskabet revideres af en ekstern, registreret revisor samt de 2 valgte revisorer.
De generalforsamlingsvalgte revisorer skal være medlemmer af frimenigheden, men behøver ikke at være faguddannede revisorer.
Ekstern revisor foretager derudover mindst ét årligt kasseeftersyn.
§ 18
Vedtægtsændringer
Til vedtagelse af forslag om ændring af frimenighedens vedtægter kræves, at
mindst 2/3 af frimenighedens medlemmer er personligt til stede på generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 flertal.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3

af de fremmødte medlemmers stemmer, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 19
Opløsning
Opløsning af Ryslinge Frimenighed kan finde sted, såfremt 3/4 af frimenighedens medlemmer ønsker det. Opløsningen skal finde sted på en ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling, hvor de, der ønsker opløsningen, skal
være til stede. Fuldmagt kan ikke anvendes.
Har 3/4 af menighedens medlemmer besluttet opløsning, skal denne bekræftes på en ny generalforsamling, der afholdes tidligst 14 dage og senest 2 måneder efter den første vedtagelse. På denne generalforsamling sker
beslutningen ved simpelt flertal.
Opløses Ryslinge Frimenighed, skal dens formue – efter afvikling af alle
gældsforpligtelser og efter nødvendig hensyntagen til Ryslinge Valgmenigheds brugsret til kirken og sikring af nødvendig kapital til drift af kirkegården i en brugsperiode – tilfalde menigheder tilknyttet Foreningen af
grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
*
Således vedtaget med ændringer på generalforsamling den 25. marts 2009.
og på ekstraordinær generalforsamling den
Ryslinge Frimenigheds bestyrelse marts 2009:
Bendt Longmose Jakobsen, Ryslinge
Lars Galsgaard, Lørup
Gerda Bjørn Andersen, Gislev-Trunderup
Ole Lundsgaard, Refsvindinge
Jørgen Ellegaard, Haastrup
Margrethe Voigt, Ringe-Gestelev
Jens Baadegaard, Sødinge-Søllinge
Flemming Rasmussen, Herringe/kasserer
Svend Otto Knudsen, Nr. Broby/næstformand
Søren Ellegaard, Formand
Mikkel Crone Nielsen, Præst

