VEDTÆGTER FOR DEN SERBISK ORTODOKSE KIRKE I KONGERIGET DANMARK

§1
Kirkens navn er Den Serbisk Ortodokse Kirke i Kongeriget Danmark (på serbisk ”Srpska
Pravoslavna Crkva u Kraljevini Danskoj – Parohija Svetog Velikomučenika Georgija”). Den
Serbisk Ortodokse Kirke i Kongeriget Danmark (videre i teksten sognet) er et sogn under Den
Serbisk Ortodokse Kirkes Britisk-Skandinaviske Stift, som har sit hjemsted i Sverige. Sognet har
eget ansvarsområde med egne kirkelige protokoller, vejledninger og stempler. Derfor er det sognets
pligt, at blive registreret hos de relevante danske myndigheder/institutioner og overholde de
gældende regler og lovgivning i Danmark.

§2
Sognets hjemsted er i København, Tranehavevej 21, 2450 København SV

§3
Sognet, som kirkelig virksomhed, er bemyndiget til at skaffe sig fast ejendom og andre goder, og
udføre alle sine pligter. Sognets ejendele kan benyttes til kirkelige, såvel til kulturelle og
humanitære formål. Køb og salg af faste ejendomme skal altid godkendes af generalforsamlingen jf.
§ 10.

Medlemmer

§4
Sognets menighed består af medlemmer af Den Serbisk Ortodokse Kirke, som bor i Danmark.
Sognet refererer administrativt til Det Skandinavisk-Britisk Stift, styres lokalt af sognepræsten og
menighedsrådet.

§5
Enhver ortodoks kristen kan være medlem af sognet hvis følgende krav er opfyldt:
a) Krav om dåb i den ortodokse kirke
b) Betaling af mindstebidrag/medlemskontingent
Medlemskab ophører automatisk; ved dødsfald, skriftlig udmeldelse, eller ved manglede betaling af
mindstebidrag/medlemskontingent (efter 3 rykker).
Medlemmer, der modarbejder foreningen, kan med bestyrelsens skriftlige begrundelse ekskluderes
af foreningen. Ved eksklusion eller ophør af medlemskab har medlemmet ikke ret, til at få sit
indbetalte kontingent eller støtte tilbage.
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Ledelse

§6
Sognet styres og repræsenteres over for Det Skandinavisk-Britisk Stift af et menighedsråd,
bestående af 6 til 12 medlemmer med fra tre til seksårigt mandat. Derudover vælges der 2
suppleanter, som har stemmeret i tilfælde af mangel på tilstedeværelse af enkelte af
menighedsrådets medlemmer. Suppleanter indkaldes til rådets møder på lige fod, som rådets faste
medlemmer. Hvis en af de faste menighedsrådets medlemmer trækker sig ud af aktivt medlemskab i
rådet, suppleanter kan overtage pgl’s. plads i rådet. Der kræves blot at menighedsrådet konstituerer
sig selv på ny og bekræfter den nye sammensætning af rådet.
Det er ligeledes obligatorisk at præsten også er medlem af rådet og at han forpligtes til at
samarbejde med menighedsrådet i alle administrative og økonomiske forhold. Præsten er direkte
ansvarlig til Det Skandinavisk-Britisk Stift og stifts biskop.
Menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, rådssekretær og kasserer og
fastsætter sin egen forretningsorden. Den daglige ledelse forestås af præsten (sogneleder), som ikke
kan være formand eller kasserer.
Sognet tegnes af formanden eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner udover den daglige drift
over 15.000 kr., kræves der underskrift af både formand og kasserer eller menighedsrådets
beslutning. Menighedsrådet kan udpege de personer, som hver for sig kan disponere for foreningen
i Netbanken. Ved dispositioner over 50.000 kr., optagelse af lån, køb salg/pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede menighedsråd. Tinglysning af ordinær og ekstraordinær
afskrivning på pantebrev kan underskrives kun af formanden og kasserer.
Menighedsrådet mødes på baggrund af formandens eller sognelederens indkaldelse eller på
baggrund af forud planlagte terminer. Forud for mødet skal en dagsorden sendes af rådssekretæren
til alle rådsmedlemmer.
Menighedsrådet kan holde sit møde hvis flertallet af rådsmedlemmerne er til stede.

§7
Valgbar til menighedsrådet er enhver, som opfylder betingelserne i § 5, og som rettidigt har betalt
mindstebidraget for opnåelse af stemmeret på generalforsamlingen. Forud for valget indsnævres
antallet af kandidater ved at kandidaterne anbefales af sognelederen (præsten) og menigheden.

§8
Tjenesten i menighedsrådet anses for en hæderspost og der ydes ikke honorar for medlemmers
arbejde. Den enkelte menighedsrådets medlem kan miste sin faste plads i rådet hvis man udebliver
fra møderne i mere end 3 gange i løbet af de sidste 12 måneder.
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§9
Kandidater for menighedsrådet mister deres ret til kandidatur hvis følgende er gældende:
a) Kandidaten ikke er troende og ikke lever et moralsk korrekt liv
b) Kandidaten bevidst ikke opfylder sine religiøse pligter og sine pligter over for kirken, sin
familien og sine nærmeste.
c) Kandidaten har udført strafbar forehold, som han/hun er blevet dømt for.
d) Kandidaten lever i et parforhold som ikke er godkendt af kirken.
e) Kandidaten er dømt af de kirkelige myndigheder

Generalforsamling

§ 10
Generalforsamlingen er sognets øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver,
som har tilknytning til kirken jf. § 5 og som rettidigt har betalt mindstebidraget for opnåelse af
stemmeret. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel til alle stemmeberettigede samt ved
bekendtgørelse fra prædikestolen.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt forelæggelse af budget for det
kommende regnskabsår.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til rådet.
5. Valg af revisor
6. Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.
Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt flertal, dog ikke jf. § 22. Forslag til
behandling på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

Menighedsrådet fører protokol over alle beslutninger taget på generalforsamlingen og rådet.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af menighedsrådet eller mindst 10
stemmeberettigede i forening. For ekstraordinær generalforsamling gælder samme varsels- og
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indkaldelsesregler som for ordinær generalforsamling.

Hæftelse

§ 12
Sognet hæfter kun med sin til enhver tid værende formue. Menighedsrådet og de øvrige medlemmer
hæfter ikke personligt for foreningens gæld. Bestyrelsen og foreningen er ikke og kan ikke holdes
økonomisk ansvarlig for medlemmernes handlinger. Det er det pågældende medlem, eller dennes
personlige ansvarsforsikring, der hæfter for/dækker eventuelle skader mm.

Regnskabsår

§ 13
Regnskabsåret følger kalenderåret og sognets årsregnskab skal indeholde alle indtægter og udgifter
samt status/formue. Regnskabet skal være revideret af sognets revisor inden det fremlægges for
ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Såfremt det kræves af offentlige myndigheder,
skal regnskabet også være revideret af en autoriseret revisor (”Foreninger der modtager tilskud på
over 200.000 kr. årligt, skal der vælges en statsautoriseret revisor”).

Økonomi
§ 14
Sognet skaffer sine økonomiske midler gennem:
a) Et årlig mindstebidrag/medlemskontingent som menige betaler og som udgør 50 kr..
b) Frivillige bidrag
c) Indkomster fra kirkelige anstalter
d) Indkomster fra salg af alle former for kirkelige ejendele
e) Offentligtilskud

§ 15
Budgettet for sognet fastlægges et år forud. Hvert kvartal opgøres omsætningen og resultatet
videregives til alle menighedsrådets medlemmer.

§ 16
Menighedsrådet fastlægger sognelederens (præstens) løn i henhold til de økonomiske muligheder
sognet har. Udbetaling af løn skal ske i henhold til de danske skatteregler.

§ 17
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Alle sognets faste ejendomme skal være korrekt registreret og menighedsrådet skal føre regnskab
for alle sognets ejendele.

§ 18
Sognets midler kan bruges til at stifte nye anstalter, værksteder til udførelse af forskellige
genstande til brug i kirken. Herudover kan sognets midler bruges til at oprette biblioteker,
trykkerier og andet.

§ 19
Menighedsrådet kan oprette udvalg (pododbore) og arbejdsgrupper (radne grupe). Udvalg oprettes
på baggrund af formandens eller sognelederens forslag, mens arbejdsgrupper kan blot oprettes af
sognelederen. Det er ikke et krav at medlemmer af underudvalg og arbejdsgrupper skal opfylde
betingelser jf. § 5. Sognelederen er, som udgangspunkt, altid medlem af udvalg og arbejdsgrupper
og dermed bindeled til menighedsrådet. Menighedsrådet kan nærmere definere arbejdsgange og
samarbejde mellem rådet på den ene og udvalg og arbejdsgrupper på den anden side.

§ 20
Vedtægten, opgaverne, navn, stempel og kendetegn kan ændres på generalforsamlingen og i
samspil med vedtægterne for Den Serbisk Ortodokse Kirke.

§ 21
I tilfælde af kirkens opløsning skal alt inventar, likvidationsprovenu eller overskud tilfalde Det
Skandinavisk-Britisk Stift, som har hjemsted i Sverige.

§ 22
Beslutning om opløsning træffes ved en generalforsamling med tre fjerdedeles af de afgivne
stemmer. Dette kvalificerede flertal må repræsentere mindst halvdelen af alle stemmeberettigede
medlemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, skal der indkaldes en ny
generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

Foranstående vedtægter, ændringer og tilføjelser er vedtaget på den ordinære
generalforsamling, afholdt i København, den 17. april 2016.

Goran Andric
formand
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