
Vedtægt for Det mellemkirkelige Stiftsudvalg 
 
I medfør af § 12 i Lov om Folkekirkens Økonomi, jf. Bekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 af 
lov om folkekirkens økonomi og i henhold til §§  7 og 8 i Bekendtgørelse nr. 740 af 13. juli 2009 
om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde har Stiftsrådet i Aalborg Stift nedsat Det 
mellemkirkelige Stiftsudvalg for Aalborg Stift og vedtaget følgende vedtægt for udvalgets arbejde:  
 

§ 1 
 
Udvalget har til opgave under ansvar over for Stiftsrådet og i samarbejde med sognemenighederne 
og Folkekirkens mellemkirkelige Råd at fremme mellemkirkeligt arbejde i stiftet.  
 
Udvalget har således til opgave gennem information, økonomisk støtte og selvstændige initiativer:  
 

• At arbejde for en øget kontakt og dialog mellem Aalborg Stifts folkekirkelige menigheder og 
andre menigheder og kirkesamfund i stiftet. 

• At arbejde for en øget kontakt og dialog mellem Aalborg Stifts folkekirkelige menigheder og 
menigheder og kirkesamfund udenfor stiftet, herunder menigheder fra såvel det nære som 
det fjerne udland og såvel lutherske menigheder som menigheder fra andre kirker. 

• At arbejde for en øget deltagelse i internationalt økumenisk samarbejde, blandt andet ved at 
formidle kontakter til mellemkirkelige og internationale organisationer. 

• At arbejde for, at flest mulige enkeltpersoner, herunder især yngre mennesker, får interesse 
for og deltager i internationale kirkelige, herunder økumeniske, møder og konferencer. 

• At virke for, at det mellemkirkelige arbejde får et så bredt folkekirkeligt sigte som muligt. 
• At vælge medlemmer til Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Danske Kirkers 

Råd/Økumenisk Forum, og til Folkekirkens Nødhjælps Råd.  
 

§ 2 
 
Udvalgets hjemsted er Aalborg Stift, c/o Aalborg Stiftsøvrighed, Thulebakken l, 9000 Aalborg.  
 

§ 3  
 
Stk. l. Udvalget består af 9 medlemmer: 
¬ Biskoppen er født medlem af udvalget 
¬ 2 medlemmer udpeges af stiftsrådet af dets midte 
¬ 4 læge medlemmer og 2 gejstlige medlemmer vælges af de fremmødte medlemmer af folkekirken 
med bopæl i stiftet på udvalgets årsmøde i november 
¬ Desuden vælges mindst 2 læge og 1 gejstlig suppleant for de valgte medlemmer. 
 
Stk. 2. De valgte læge medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne for at kunne vælges 
som menighedsrådsmedlem i stiftet og må ikke være fungerende præst. Valgbare som gejstlige 
medlemmer er præster, der er medlemmer af stiftets menighedsråd. 
 
Stk.3. Der foretages nyvalg af udvalgets valgte medlemmer og suppleanter hvert fjerde år i de år, 
der vælges nyt Stiftsråd. Valget annonceres ved henvendelse til stiftets menighedsråd samt i stiftets 
medier senest den 1. oktober. Opstilling foretages efter de annoncerede regler senest 1.november.   
 



Stk. 4. Valget udføres på stiftsudvalgets årsmøde i november samme år, og det nye udvalg tiltræder 
ved årsskiftet. Alle fremmødte, der tilhører den i § 3 stk. 2 nævnte personkreds og er valgbare, har 
stemmeret. Hver stemmeberettiget kan afgive et antal stemmer, svarende til det antal medlemmer, 
der skal vælges i hver kategori (læg og gejstlig). Suppleanter vælges efterfølgende ved en særskilt 
afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 

§ 4  
 
Stk. 1. Udvalget vælger af sin midte en formand og en næstformand og fastsætter i øvrigt selv sin 
forretningsorden.  
 
Stk. 2. Udvalget vælger blandt den i § 3 stk. 2 nævnte personkreds et medlem til Folkekirkens 
mellemkirkelige Råd, et eller to medlemmer til Danske Kirkers Råd/Økumenisk Forum samt et 
medlem til Folkekirkens Nødhjælps Råd. Såfremt medlemmet ikke vælges blandt udvalgets med-
lemmer, jf.§  3, stk. 1, deltager den pågældende som særligt sagkyndig i udvalgets møder uden 
stemmeret. Udvalget kan udpege medlemmer til relevante organer.  
 
Stk. 3. Udvalget kan inddrage særligt sagkyndige til (uden stemmeret) at deltage i udvalgets arbejde 
og møder.  
 
Stk. 4. Udvalget kan nedsætte særlige arbejdsgrupper til varetagelse af konkrete arbejdsopgaver, 
hvortil også personer uden for udvalget kan inddrages.  
 
Stk. 5. Udvalget ansætter en sekretær. Udvalgets sekretariatsforretninger varetages af sekretæren i 
samarbejde med Aalborg Stiftsøvrighed og kassererfunktionen (registrering af bilag) varetages af 
økonomimedarbejderen ved Aalborg Stift.  
 

§ 5 
 
Stk. 1. Budgetforslag for det kommende år indsendes af udvalget til Stiftsrådet inden udgangen af 
april måned efter Stiftsrådets anvisninger. 
 
Stk. 2. Til konkrete projekter, støttet af Det mellemkirkelige Stiftsudvalg, kan der desuden ydes 
tilskud fra lokale kirkeligningsmidler, fra kollekter mv.  
 

§ 6  
 
Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskab fremsendes inden udgangen af marts måned til 
stiftsrådet. 
 

§ 7 
 
Stk. 1. Udvalget træffer beslutning om, hvornår ordinære møder i udvalget skal holdes.  
 
Stk. 2. Ekstraordinære møder skal indkaldes og afholdes snarest muligt, når formanden, biskoppen 
eller mindst 2 af udvalgets øvrige medlemmer fremsætter ønske derom med angivelse af hvilke 
emner, der ønskes drøftet.  
 

§ 8  
 



Stk. 1. Udvalgets beslutninger træffes i møder. Beslutninger, herunder valg til enkeltmandsposter, 
træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder pågældende forslag.  
 
Stk. 2. Kan beslutning ved valg til enkeltmandsposter ikke træffes, fordi en kandidat ikke opnår 
stemmeflerhed, foretages omvalg. Opstår tilsvarende stemmelighed ved 2. afstemning, foretages der 
lodtrækning blandt de kandidater, som har opnået det højeste, lige stemmetal ved 2. afstemning.  
 
Stk. 3. Ved valg af medlemmer til arbejdsgrupper og lign. foretages skriftlig afstemning, hvis dette 
kræves af noget medlem af udvalget.  
 
Stk. 4. Såfremt en beslutning ikke kan afvente et ordinært eller ekstraordinært møde i udvalget, kan 
forhandling ske skriftligt ved mailkorrespondance blandt udvalgets medlemmer. Beslutning efter 
skriftlig forhandling kræver to tredjedels tilslutning blandt udvalgets medlemmer. 
 

§ 9 
 
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmeme er til stede.  
 

§ 10  
 
Der føres en beslutningsprotokol over udvalgets møder. I protokollen indføres hvem, der har været 
til stede, dagsordenen for mødet og de beslutninger, som træffes. Protokollen skal desuden afspejle 
den stedfundne debat.  
 
Beslutningsprotokollen godkendes af udvalgets medlemmer pr e-mail før en varslet frist af mindst 
en uges varighed. Overskrides fristen anses protokollen som godkendt. 
 

§ 11 
 
Stk. 1. Hvis et af de valgte medlemmer dør, mister sin valgbarhed, fraflytter stiftet eller af andre 
grunde udtræder af udvalget, indtræder første suppleant indenfor samme kategori (læg/gejstlig) i 
udvalget.  
 
Stk. 2. Et udvalgsmedlem, der fraflytter stiftet, kan med udvalgets samtykke forblive i udvalget til 
udløbet af valgperioden. Et medlem, der ønsker at udtræde af udvalget, skal have udvalgets 
samtykke, medmindre medlemmet er fraflyttet stiftet.  
 
Stk. 3. Når et medlem har forfald, indtræder en suppleant midlertidigt i udvalget, hvis det må 
forventes, at medlemmet er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 6 måneder. 
 

§ 12  
 
Vedtægtsændringer kan kun ske ved beslutning i Stiftsrådet ved to på hinanden følgende 
stiftsrådsmøder.  
 
Nærværende vedtægt er godkendt i Stiftsrådet for Aalborg Stift den 27.januar 2016, og den 
træder i kraft straks. 
 
E. H. Thomsen 
Formand for Stiftsrådet Aalborg Stift  


