
 

 

 
 
 

Vedtægter for Kirkefondet 
 
 
Kirkefondet blev under navnet Det Københavnske Kirkefond stiftet den 14. oktober 
1896 og overtog samtidig de af det den 15. oktober 1890 stiftede Udvalg for 
Kirkesagens Fremme i København ejede faste ejendomme med tilhørende løsøre og 
andre midler, ligesom det påtog sig udvalgets forpligtelser. Udvalget vedtog 
samtidig at ophøre som selvstændig institution. I 1972 tog Det Københavnske 
Kirkefond navnet Kirkefondet. 
 
§ 1. 
Fondens navn er KIRKEFONDET (Erhvervsdrivende fond). 
 
Kirkefondets hjemsted er Frederiksberg kommune. 
 
§ 2. 
Kirkefondets formål er at virke for liv og vækst i folkekirkens menigheder og at fremme 
mulighederne for at gå nye veje i den kristne forkyndelse. 
 
Formålet kan blandt andet understøttes ved 
- rådgivning og konsulentbistand til menighedsråd, organisationer og grupper, 
- udvikling af redskaber til nye arbejdsformer i kirken, 
- udgivelser og kursusvirksomhed, 
- udlejning af vandrekirker og kirkeinventar. 
 
§ 3. 
Kirkefondets grundkapital udgør kr. 300.000,00 - indbetalt fra frie reserver. 
 
§ 4. 
Kirkefondet ledes af en bestyrelse på 7 - 9 medlemmer, hvoraf ikke over halvdelen må 
være præster. 
Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet. 
Ordinære valg til bestyrelsen sker hvert år, således at der hver gang vælges 3 --- 5 
medlemmer. 
Valgene gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
 
§ 5. 
Kirkefondets daglige ledelse forestås af en generalsekretær under ansvar over for 
bestyrelsen. 
 
§ 6. 
Bestyrelsen konstituerer sig for ét år ad gangen med formand, næstformand og kasserer. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder der fornødent, eller når mindst 3 
medlemmer af bestyrelsen kræver det med angivelse af dagsordenpunkt. Indkaldelsen, 
der skal følges af en dagsorden, skal ske med mindst 7 dages varsel. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Beslutning træffes med simpelt flertal - dog skal beslutning om ansættelse og 
afskedigelse af generalsekretær samt anskaffelse eller afhændelse af fast ejendom 
vedtages med 2/3 flertal, hvoriblandt formanden og kassereren skal være. 
 
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, som underskrives af de 
tilstedeværende medlemmer. 
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§ 7. 
Kirkefondet forpligtes ved underskrift af kasserer og formand i forening. Såfremt en af 
disse har forfald, træder næstformanden i stedet. 
 
§ 8. 
Repræsentantskabet kan fremkomme med forslag over for bestyrelsen. 
Endelige beslutninger træffes af bestyrelsen. 
 
§ 9. 
Repræsentantskabet består af: 
 
A. 
Indstil 30 medlemmer valgt af repræsentantskabet for en periode af 8 år. De skal så vidt 
muligt repræsentere folkekirkens menigheder i alle landsdele. Der afholdes valg i de 
med 4 delelige år, således halvdelen er på valg 
disse år. Genvalg kan finde sted. Ikke over halvdelen af disse medlemmer børe være 
præster. 
 
B. 
Samtlige medlemmer af Kirkefondets bestyrelse. 
 
C. 
Hidtidige livsvarige medlemmer. 
 
D. 
Indtil 5 repræsentanter valgt i hvert af Danmarks stifter - hvoraf ikke over halvdelen bør 
være præster. 
Disse udpeges på følgende måde: 
I stifter, hvor Kirkefondet har oprettet udvalg for liv og vækst, vælger disse udvalg 5 
repræsentanter inden for eller uden for udvalget. 
I stifter, hvor Kirkefondet ikke har oprettet et udvalg for liv og vækst, udpeger 
kontaktpersonerne i stiftet i samarbejde med lokale tillidsfolk og med generalsekretæren 
5 repræsentanter. 
I stifter, hvor der hverken er udvalg for liv og vækst eller kontaktpersoner, kan 
bestyrelsen i samarbejde med lokale tillidsfolk udpege repræsentanter. 
 
Hvor andet ikke er nævnt, gælder alle valgene for 4 år og foregår i de med 4 delelige år. 
 
§ 10. 
Repræsentantskabet afholder efter indkaldelse af bestyrelsen med mindst 8 ugers varsel 
det årlige repræsentantskabsmøde i tiden 1. oktober til 30. november. 
 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 14 dages varsel, når 
bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når 50 medlemmer af 
repræsentantskabet med angivelse af dagsorden over for bestyrelsen skriftligt forlanger 
det. I dette tilfælde skal mødet holdes senest 2 måneder efter begæringens 
modtagelse. 
 
§ 11. 
Repræsentantskabets møder ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af 
bestyrelsen. 
 
På det ordinære repræsentantskabsmøde aflægges der beretning om virksomheden i det 
forløbne virkeår, og den reviderede årsrapport for det foregående regnskabsår 
fremlægges. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår fremlægges 
ligeledes. 
 
Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde. 
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Med indkaldelsen skal følge en foreløbig dagsorden. Forslag til nye punkter på 
dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før repræsentantskabsmødet. 
 
Såfremt der sker ændringer i dagsordenen, udsendes endelig dagsorden senest 14 dage 
før repræsentantskabsmødet.. 
 
Bestyrelsens indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde meddelelse 
om, hvilke repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer der afgår, hvilke der er 
villige til at modtage genvalg, samt hvilke personer bestyrelsen foreslår nyvalgt. Andre 
forslag til valg til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 6 uger før 
repræsentantskabsmødet. 
 
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter 
samt om ændringsforslag til disse. 
Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvis dirigenten beslutter det, eller et flertal af de 
fremmødte stemmeberettigede kræver det, skal der ske skriftlig afstemning. 
 
§ 12. 
Kirkefondets regnskabsår er kalenderåret. 
 
Umiddelbart efter regnskabsårets afslutning udarbejdes årsrapport bestående af 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten, der skal foreligge senest 4 måneder 
efter regnskabsårets udløb, underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 
 
Kirkefondets årsrapporter revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret 
revisor. 
 
Årsrapporten skal opgøres i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven og 
med de fravigelser og tilpasninger, der følger af Kirkefondets særlige forhold. 
 
Årsrapporten tilstilles repræsentantskabets medlemmer i forbindelse med indkaldelse til 
det ordinære repræsentantskabsmøde. 
 
Årsrapporten er i øvrigt tilgængeligt for enhver, som måtte have interesse heri. 
 
§ 13. 
Årets resultat med tillæg af eventuel overførsel fra sidste regnskabsår og efter fradrag af 
rimelige henlæggelser til konsolidering af Kirkefondet, uddeles af bestyrelsen til 
fremme af fondets formål, jfr. § 2. 
 
§ 14. 
Efter indstilling fra bestyrelsen, når mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer 
derfor, kan nærværende vedtægter ændres med godkendelse af Civilretsdirektoratet. 
 
Forinden bestyrelsen træffer beslutning om indstilling til Civilretsdirektoratet, skal disse 
ændringer være forelagt på et repræsentantskabsmøde, hvor dettes medlemmer skal 
have lejlighed til at ytre sig om forslaget. 
 
§ 15. 
Skulle forholdene ændre sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte 
Kirkefondets drift, skal bestyrelsen, efter at et repræsentantskabsmøde har haft lejlighed 
til at ytre sig, fremkomme med forslag til fondets opløsning eller fusion, hvorved et 
tilsvarende formål, der tilsigter at fremme liv og vækst i folkekirken 
tilgodeses. 
Forslaget skal snarest forelægges for Civilretsdirektoratet, der træffer endelig afgørelse. 
 
Forslagets godkendelse kræver en sådan grad af enighed, at højst ét medlem af 
Kirkefondets bestyrelse kan stemme imod. 
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Kirkefondets vedtægter 
 
Fastsat af biskop Rørdam ifølge forhandlinger med Kulturministeriet og ‘‘Udvalget for 
Kirkesagens Fremme i København’’, oktober 1896. 
 
Vedtaget af bestyrelsen i revideret skikkelse den 5. november 1931. 
 
Vedtaget af repræsentantskabet i revideret skikkelse oktober 1948 - oktober 1950 - 
oktober 1961 --- oktober 1966 - oktober 1970 - oktober 1971 - november 1984 og 
november 1998. 
 
Ændring af hjemsted - § 1 - til Frederiksberg kommune vedtaget af bestyrelsen til 
bestyrelsesmødet den 1.april 2004. 
 
Ændring af bestyrelsens sammensætning § 4 samt konstituering § 6 er vedtaget af 
bestyrelsen på bestyrelsesmøde 10. september 2011. § 11 konsekvensrettes som følge af 
ændringen af § 4. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


