Vedtægter for Kirkehøjskolen, Fredericia Provsti
§1
Kirkehøjskolen, Fredericia Provsti, er en
frivillig forening, som er oprettet af
menighedsråd i Fredericia Provsti.

4. Forslag fra medlemskredsen
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revision
7. Eventuelt

§2
Formålet med Kirkehøjskolen er at tilbyde
undervisning / foredrag om kirkelige og
livsoplysende emner.

§7
Der kan indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, når Fredericia Provstikonvent
eller mindst fem menighedsråd skriftligt forlanger
det. Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel.

§3
Medlemskredsen består af Kirkehøjskolens
deltagere.
Fredericia Provsti bidrager for de deltagende
menighedsråd med et årligt beløb, som Fredericia
Provstiudvalg selv fastsætter efter ansøgning.
§4
Ledelsen udgøres af en bestyrelse på otte:
- Tre præster, som vælges på et provstikonvent
- En repræsentant for Distriktsforeningen af
Menighedsrådsmedlemmer
- To menighedsrådsmedlemmer, som vælges på
generalforsamlingen
- To personer, der vælges på
generalforsamlingen blandt
kirkehøjskoledeltagerne.
Der vælges en suppleant for hver gruppe.
Valgperioden er to år. Mindst én fra hver gruppe
er på valg hvert år. Første afgang afgøres ved
lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen
vælger ud af sin midte en formand, en
næstformand, en kasserer og en sekretær.
Tegningsberettigede for foreningen er formand og
kasserer i forening.
§5
Den ordinære generalforsamling afholdes i
forbindelse med kalenderårets første højskoledag.
Indkaldelse sker sammen med det udsendte
program for Kirkehøjskoledagene samt ved
annoncering i dagspressen senest en uge før.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest en uge før generalforsamlingen.
§6
Dagsorden for den årlige generalforsamling:
l. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
og budget

§8
Generalforsamlingen og ekstraordinær
generalforsamling træffer sine beslutninger ud fra
simpelt flertal.
§9
Kirkehøjskolens regnskabsår går fra den 1. januar
- den 31. december.
§ 10
Kirkehøjskolen kan opløses ved en beslutning på
to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor
de fremmødte vedtager dette. Dersom
Kirkehøjskolen ved opløsning har formue, vil
sådanne forhold være at overdrage til Fredericia
Provstiudvalgs afgørelse.
§ 1l
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt
for de af Kirkehøjskolen som sådan pådragne
forpligtelser.
Ovenstående vedtægter er godkendt på
generalforsamling den 20. januar 2016.

