
Vedtægter  
for 

Foreningen 

Teologisk Voksenundervisning 

i Aalborg Stift 

 

Med reference til lov nr. 480 af 31. maj 2000 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, 

frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jfr. 

lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. okt. 2000, har bestyrelsen fastsat følgende nye vedtægter for 

foreningen. 

------------------------------------------------------ 

1. Navn og Hjemsted 

Foreningens navn er Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift. 

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune. 

 

2. Formål 

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift har til formål at give voksne en så bred og grundig 

orientering som muligt i krestendommes idé-indhold og historie – ud fra den opfattelse, at det 

har afgørende betydning at være velorienteret om kirkens bekendelsesgrundlag og det 

religiøse univers, som vor kultur hviler på. Undervisningen er et tilbud til alle, der ønsker at 

udvide deres kendskab til Bibelen og dens tilblivelse og til kristendommens oprindelse, 

gudsopfattelse, historie og livsforståelse. Undervisningen henvender sig bredt og er åben for 

alle voksne i Aalborg stift. Undervisningen gives inden for folkeoplysningslovens rammer. 

3. Medlemskreds 

Foreningens medlemmer er alle registrerede kursister og alle fungerende lærere på kurset 

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift.  

Medlemmer af foreningen er endvidere Aalborg Stifts provster og Budolfi sogns menighedsråd.  

4. Ledelse  

Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, heraf er 2 fødte medlemmer. 

• 4 medlemmer, 1 medlem fra hver årgang, vælges af og blandt de kursist-medlemmer, som 

har betalt undervisningsgebyret; valget sker for ét år ad gangen og med virkning fra 1. 

november; såfremt kursistmedlemmet ophører som kursist eller af andre grunde udtræder 

af bestyrelsen i valgperioden, vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af peroden. 



• 1 medlem vælges af og blandt underviserne; valget sker for ét år ad gangen og med 

virkning fra 1. november; såfremt lærermedlemmet ophører som underviser eller af andre 

grunde udtræder af bestyrelsen i valgperioden, vælges et ny bestyrelsesmedlem for resten 

af perioden. 

• 2 medlemmer vælges af Aalborg Stifts provster; valget sker for fire år ad gangen og med 

virkning fra 1. januar året efter ordinært menighedsrådsvalg; såfremt et af medlemmerne 

udtræder af bestyrelsen i valgperioden, vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af 

perioden. 

• 1 medlem vælges af Budolfi sogns menighedsråd; valget sker for fire år ad gangen og med 

virkning fra 1. januar året efter ordinært menighedsrådsvalg; såfremt et af medlemmerne 

udtræder af bestyrelsen i valgperioden, vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af 

perioden. 

• Biskoppen over Aalborg Stift er født medlem af bestyrelsen; biskoppen kan lade sig 

repræsentere i bestyrelsen ved en af ham udpeget stedfortræder. 

• Domprovsten i Aalborg er født medlem af bestyrelsen. 

 

5. Bestyrelsens funktion 

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand – for ét år ad gangen og med 

virkning fra 1. november.  

Bortset fra punkt 8. Opløsning og punkt 9. Vedtægtsændringer trækker bestyrelsen 

beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved 

stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til 

stede. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

6. Bestyrelsens virksomhed 

Alle grene af undervisningen ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer således beslutning om 

holdstørrelse, deltagerbetaling, timeplaner og om undervisningens indhold, udstrækning, 

forløb og lokaler. Bestyrelsen er ansvarlig for undervisningens økonomi og udarbejder således 

budget og regnskab og lader regnskabet revidere af Aalborg Stiftsøvrighed. Regnskabsåret 

følger kalenderåret. Bestyrelsen ansætter det nødvendige antal lærere, der aflønnes efter 

Kulturministeriets/Undervisningsministeriets løncirkulære. Bestyrelsen kan nedsætte 

underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver. Bestyrelsen kan ansætte 

lønnet sekretærhjælp, som tillige kan fungere som kasserer. Kassereren kan disponere med 

fornøden prokura over bestyrelsens likvide midler med bemyndigelse fra biskoppen samt 

bestyrelsens formand. 

7. Tegningsregler og hæftelse 

Foreningen tegnes af formanden sammen med enten biskoppen (dennes stedfortræder) eller 

domprovsten. Ved formandens forfald, der skal bekræftes af tre bestyrelsesmedlemmer, 

tegnes foreningen af næstformanden og to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved 

underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. (jf. LBK nr 854 af 

11/07/2011 §31). 



8. Opløsning 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når mindst fem af bestyrelsens medlemmer 

stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, som skal 

indkaldes med mindst 14 dages varsel og skal afholdes med mindst fire ugers og højst otte 

ugers mellemrum. 

Ved opløsningen af foreningen tilfalder foreningens nettoaktiver Aalborg Stiftsfond til 

anvendelse til undervisnings- og efteruddannelsesformål. 

9. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når mindst fem af bestyrelsens medlemmer stemmer 

for et forslag derom på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, som skal indkaldes med 

mindst 14 dages varsel og afholdelse med mindst fire ugers og højst otte ugers mellemrum. 

- - - o o o O O O o o o - - - 

Nærværende vedtægter for Foreningen Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er 

vedtaget i princippet på bestyrelsesmøde den 17. september 2020 og i realiteten på 

bestyrelsesmøde den 23. oktober 2020 og med beslutningen om, at de skal træde i kraft med 

virkning fra 1. november 2020 – samtidig ophæves de hidtidige vedtægter for Teologisk 

Voksenundervisning i Aalborg Stift fra 1995, med justering af 23. sept. 1999 samt 12. 

september 2016. 

 

SAMTLIGE BESTYRELSESMEDLEMMER UNDERSKRIVER 

Aalborg, den 23. oktober 2020 

 

 

__________________________     _________________________   ________________________ 

           Henning Toft Bro                            Christian Bjørn Krüger                               Hans Buus 

 

__________________________     _________________________   ________________________ 

       Marlene Printz Jellesen                Lisbeth Solmunde Michelsen                  Peter Overgaard 

 

__________________________    __________________________ 

             Jens Peter Eriksen                               Henning Krabbe        

 


