Selskab for Kirkeret
Vedtægter

I forbindelse med et kirkeretsseminar på refugiet Fuglsang den 24.-26. januar 1986 blev der
nedsat en 'kirkeretsgruppe' på 10 medlemmer. Selskab for Kirkeret blev foreløbigt stiftet ved
beslutning i Kirkeretsgruppen den 19. april 1989. Den foreløbige stiftelse blev bekræftet ved
årsmødet den 11. september 1989 på Aarhus Universitet. Selskabets endelige stiftelse skete
ved årsmødet den 10. september 1990 i Vartov. På dette årsmøde blev vedtægterne for
selskabet godkendt. Vedtægterne er efterfølgende ændret een gang ved et ekstraordinært
årsmøde den 23. november 2010.

§ 1. Selskab for Kirkeret har til formål at
fremme kirkeretlig forskning og
undervisning i Danmark, at virke for
udbredelse af kendskab til kirkeretlige
problemstillinger og argumentationer og
kendskab til kirkeretlig litteratur og at virke
for øget information om kirkelig lovgivning
og administration.

§ 5. Der afholdes mindst to ordinære møder
i bestyrelsen om året. Ordinært møde i
bestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages
varsel. Indkaldelsen sker ved formandens
foranstaltning. Indkaldelsen skal være
skriftlig.

§ 2. Selskab for Kirkeret har hjemsted på
Aarhus Universitet (det teologiske
fagområde).

Stk. 2. Ekstraordinært møde i bestyrelsen
afholdes, når formanden eller mindst tre
øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Ekstraordinært møde indkaldes skriftligt og
med mindst syv dages varsel.

§ 3. Selskab for Kirkeret ledes af
bestyrelsen ('Kirkeretsgruppen'), som
består af 7-14 medlemmer. Medlemmerne
vælges for en periode af fire år af
årsmødet, jfr. § 7.

Stk. 3. Over det på møderne i bestyrelsen
passerede udfærdiges et referat. Ethvert af
de deltagende bestyrelsesmedlemmer kan
forlange sit særstandpunkt kort tilført
referatet.

Stk. 2. Ved valg af medlemmer af
bestyrelsen skal der i videst muligt omfang
tages hensyn til, at bestyrelsen skal
repræsentere fagkyndighed og alsidighed i
forhold til selskabets formål.

§ 6. Selskab for Kirkeret forpligtes over for
tredjemand ved underskrift af formanden
sammen med kassereren.

§ 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af dens medlemmer er til
stede. Beslutninger træffes ved simpel
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2. Bestyrelsen vælger af sin midte en
formand, en næstformand, en sekretær og
en kasserer og kan i øvrigt selv fastsætte
sin forretningsorden.

§ 7. Bestyrelsen indkalder medlemmerne af
Selskab for Kirkeret til et årligt ordinært
årsmøde.
Stk. 2. Årsmødet skal normalt afholdes i
september måned, og det indkaldes med
mindst én måneds varsel ved meddelelse
og angivelse af dagsorden til medlemmerne
i direkte (elektronisk) brev.
Stk. 3. På årsmødet aflægger bestyrelsen
beretning om arbejdet i bestyrelsen i det

forløbne år, ligesom den orienterer om og
giver lejlighed til almindelig debat om
øvrige emner af kirkeretlig interesse.
Stk. 4. På årsmødet aflægger bestyrelsen
endvidere regnskab for det forløbne
regnskabsår, der følger kalenderåret.
Årsmødet fastsætter kontingentets størrelse
og vælger en revisor.
Stk. 5. Beslutninger på årsmødet træffes
ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6. Ved valg af medlemmer til
bestyrelsen træffes der først beslutning om,
hvor mange pladser der skal besættes i
bestyrelsen, jfr. herved § 3, stk. 1.
Afholdelse af valg sker skriftligt, såfremt
det begæres. Hver stemmeberettiget
anfører højst et antal navne blandt de
foreslåede kandidater svarende til det antal
pladser, der skal besættes.
§ 8. Bestyrelsen indkalder medlemmerne af
Selskab for Kirkeret til ekstraordinært
årsmøde, når den skønner det
hensigtsmæssigt. Ekstraordinært årsmøde
skal endvidere indkaldes, når der
fremkommer anmodning derom fra mindst
20 medlemmer af selskabet med angivelse
af de punkter, der ønskes drøftet på det
ekstraordinære årsmøde.
Stk. 2. Ekstraordinært årsmøde indkaldes
med mindst 14 dages varsel ved
bekendtgørelse som anført i § 7, stk. 2.

§ 9. Bestyrelsen udgiver publikationer og
distribuerer andre kirkeretlige publikationer
og artikler til medlemmerne af Selskab for
Kirkeret.
Stk. 2. Bestyrelsen indbyder, når lejlighed
gives, selskabets medlemmer til foredrag,
seminarer og lignende arrangementer om
kirkeretlige emner.
§ 10. Til ændring af Selskab for Kirkerets
vedtægter kræves beslutning på et
ordinært årsmøde, hvor mindst 3/4 af de
afgivne stemmer (ja/nej-stemmer) er for
forslaget. Er den i 1. pkt. nævnte majoritet
for at træffe beslutning ikke til stede, og
vedtages det med almindeligt flertal af de
afgivne stemmer ved en efterfølgende
afstemning, at sagen skal fremmes, skal
der inden tre måneder og med mindst tre
ugers varsel afholdes et ekstraordinært
årsmøde, hvor vedtægtsændringerne kan
vedtages med almindeligt flertal af de
afgivne stemmer.
Stk. 2. Beslutning om Selskab for Kirkerets
ophør træffes under iagttagelse af den i stk.
1 nævnte procedure. I tilfælde af selskabets
ophør skal selskabets nettoformue
anvendes til fremme af de i § 1 nævnte
aktiviteter efter årsmødets nærmere
beslutning.

