Love for Dansk Sømandskirke i Göteborg
§1 Navn
Kirkens navn er Dansk Sømandskirke i Göteborg, her kaldet Kirken. Den har
sin tilknytning i Danmark til Danske Sømands- og Udlandskirker og dermed
Den Danske Folkekirke.
§2 Virke
Kirken, som er en ideel svensk forening med sæde i Göteborg, er åben for
alle, der ønsker at deltage i dansk kirke og menighedsliv.
§3 Medlemskab
1. Enhver, der ønsker det, kan blive medlem af Kirken.
2. Medlemmer, der er døbt med den kristne dåb, er konfirmeret eller fyldt
18 år, er bosiddende i Sverige og har betalt årsbidrag har stemmeret
ved Kirkens generalforsamling.
3. Medlemmer, der er døbt med den kristne dåb, er fyldt 18 år, er
bosiddende i Sverige og har betalt årsbidrag er valgbare til
menighedsrådet.
4. Årsbidrag skal være betalt senest 31. december før
generalforsamlingen.
§4 Menighedsråd
1. Menighedsrådets opgave er at virke fremmende for dansk kirke- og
menighedsliv.
2. Kirkens medlemmer vælger et menighedsråd på 6 medlemmer og 2
suppleanter.
3. Valgbare er alle medlemmer, der er døbt med den kristne dåb, er fyldt
18 år, er bosiddende i Sverige og har betalt årsbidrag.
4. Valgperioden er 2 år. Hvert år er 3 medlemmer og 2 suppleanter på
valg. Genvalg er muligt. Udover de medlemmer, der vælges på den
årlige generalforsamling, er præsten selvskrevet medlem af
menighedsrådet.
5. Generalforsamlingen vælger formand blandt menighedsrådets
medlemmer.
6. Menighedsrådets øvrige tillidsposter fordeles ved konstituering på
første menighedsrådsmøde efter generalforsamlingen.
7. Menighedsrådet kan supplere sig med udenfor menighedsrådet
stående personer for posterne som kasserer og sekretær.

8. Alle afgørelser i rådet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Foreligger
der stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.
9. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer, deriblandt
formand eller næstformanden, er tilstede. Referat af rådets møder
indføres i en protokol, der underskrives af deltagerne.
10. Rådet har ansvar for kirkens økonomi og for bistand til Præsten ved
tilrettelæggelse af kirkens arbejde, jfr. Her §5
11. Tegningsret: Formanden og præsten i forening har tegningsret for
Kirken. Jfr. §5
12. Revisorer: Samtidigt med valgt til Menighedsråd vælges revisor og
revisorsuppleant.
13. Rådet udpeger repræsentant/-er til Repræsentantskabet for DSUK.
14. Med hensyn til præsters medlemskab henvises til bestemmelserne i
den danske menighedsrådslov.
§5 Økonomi
Menighedsrådets formand, kasserer og præst forestår forvaltning af Kirkens
formue med nedennævnte modifikationer.
1. I det omfang, formuen ikke er anbragt i fast ejendom, anbringes formuen
– med undtagelse af de midler, der er påkrævet til Kirkens daglige drift –
i børsnoterede værdipapirer efter samråd med det pågældende
pengeinstitut.
2. Menighedsrådet kan med samtykke af DSUK vedtage at anbringe
Kirkens midler i fast ejendom.
3. Salg eller pantsætning af fast ejendom kan fra menighedsrådets side
kun ske med samtykke fra DSUK.
§6 Generalforsamling
Der afholdes hvert år i årets første kvartal generalforsamling, som
bekendtgøres dels ved de søndagsgudstjenester, der holdes i Kirken de
sidste 4 søndage før generalforsamlingen, dels mindst 4 uger før i
”Ankerkæden”.
DSUK skal mindst 4 uger i forvejen orienteres om generalforsamlingen,
hvortil man har ret til at lade sig repræsentere.
På generalforsamlingen skal følgende emner være på dagsordenen:
1. Generalforsamlingen åbnes.
2. Valg af dirigent.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af generalforsamlingens behørige indkaldelse.
Valg af protokolfører.
Valg af 2 justeringspersoner.
Valg af 3 stemmetællere.
Formandsberetning.
Revisorernes skriftlige beretning.
Godkendelse af beretning og regnskab samt bevilling af ansvarsfrihed
for Menighedsrådets forvaltning i det forløbne år.
10. Valgkomitéens forslag til valg af menighedsrådsmedlemmer.
11. Valg af formand for 2 år.
12. Valg af menighedsråd.
a. Valg af medlemmer af menighedsrådet.
b. Valg af 2 suppleanter til menighedsrådet.
13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
14. Valg til valgkomité for det næste år. Der vælges to af menighedens
medlemmer, som ikke er medlemmer af Menighedsrådet. Præsten er
selvskrevet medlem.
15. Behandling af spørgsmål, som er kommet menighedsrådets formand i
hænde til behandling af generalforsamlingen.
16. Årsafgiften for det kommende år fastsættes.
17. Eventuelt.
18. Generalforsamlingen afsluttes.
Valg.
1. Alle valg skal, om det ønskes, foretages skriftligt. Valg af
menighedsrådsmedlemmer skal altid foregå skriftligt – der skal
stemmes på det vakante antal pladser.
2. Forslag til kandidater til menighedsrådet samt tilsagn fra de foreslåede
kandidater skal være valgkomitéen i hænde senest tre uger før
generalforsamlingen.
3. Listen over de foreslåede kandidater, i alfabetisk orden, skal
offentliggøres på Kirkens opslagstavle og hjemmeside senest 14 dage
før generalforsamlingen.
4. Stemmeafgivelse kan kun gives på generalforsamlingen, det er ikke
muligt at brevstemme eller stemme ved fuldmagt.
5. Alle beslutninger, undtaget lovændringer, træffes ved almindeligt
stemmeflertal. Ved stemmelighed ved generalforsamlingen foretages
omvalg.

6. På generalforsamlingen skal en liste på samtlige stemme- og
opstillingsberettiget ligge fremme.
§7 Ekstraordinær generalforsamling
Hvis 20 menighedsmedlemmer fremsætter skriftligt ønske herom, eller hvis
menighedsrådet ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling. Ønsket skal begrundes.
§8 Ophør
Kirken som ideel forening kan kun ophøre, hvis det besluttes ved to
generalforsamlinger med mindst 3/4 flertal – afholdt med mindst 6 ugers
mellemrum.
Ophører Kirken som ideel forening, træffer Menighedsråd og DSUK
beslutning om Kirkens formue.
§9 Lovændring:
Nuværende love kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling og
med samtykke af DSUK.

