Vedtægter
for

Den Ortodokse Kirke i Danmark –
Gudsmoders Beskyttelses Menighed
forkortet til:
Gudsmoders Beskyttelse

Almene bestemmelser:
§1:
Gudsmoders Beskyttelse er en forsamling af ortodokse kristne,
bestående af præsteskab og lægfolk. Forsamlingen er en del af et
ærkestift, kanonisk ledet af stiftets ærkebiskop, som styrer gennem
den præst, han har indsat som forstander. Menigheden tegnes af
forstanderen og kirkeværgen i forening (jf. §27 og § 33 - 35), hvilket
indebærer:
§1.a:
Forstander og kirkeværge repræsenterer menigheden i alle dens
relationer udadtil og tilægges fuldmagt hertil. Forstander og
kirkeværge sørger for, at menighedsrådets beslutninger
virkeliggøres. De repræsenterer menigheden retligt (jf. ærkestiftets
statutter, ‘statuts type des paroisses’, art. 30).
§1.b:
Gudsmoders Beskyttelse har hjemsted i Danmark med gudstjenstlig
virksomhed i Storkøbenhavn og omfatter alle steder i Danmark,
hvor der bor medlemmer.
§2:
Gudsmoders Beskyttelse underordner sig som menighed alle love
og forordninger, som er gældende, og som fremover måtte blive
vedtaget af de danske myndigheder angående trossamfund uden
for den danske folkekirke.
Menighedens formål:
§3:
Menigheden har som sit formål at give mulighed for ortodokse
kristne i Danmark, forenede i troen på Kristus, at udøve
gudstjenesteliv efter ortodoks kristen tradition og efter forskrifter
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fra ærkebiskoppen for Ærkestiftet for Ortodokse Kirker af Russisk
Tradition i Vesteuropa (forkortet til ærkestiftet) med hjemsted i
Paris, Frankrig, Eksarkat af Det Økumeniske Patriarkat (se nærmere
§41).
Endvidere skal menigheden fremme menighedsaktiviteter,
herunder: fremskaffelse og vedligeholdelse af kirkerum/bygning og
liturgiske genstande; undervisning og information om den ortodokse
tro; konsolidering, bevarelse og udvikling af menighedens
fællesskab, liturgisk, åndeligt og materielt.
§4:
Menighedens gudstjenester er åbne for alle og forrettes på
dansk. Efter forstanderens skøn kan der også benyttes andre sprog,
som er forståelige i menigheden.
Medlemskab i menigheden:
§5:
Menigheden er åben for medlemskab for alle personer over 18 år og
deres eventuelle børn - uanset nationalitet eller statsborgerskab som:
- er ortodokse kristne, som lever efter Den Ortodokse Kirkes
kanoniske og liturgiske normer, og som bekender den
ortodokse tro som den fremgår af Kirkens Trosbekendelse og
øvrige lære
- betaler kontingent som fastsat af menighedens
generalforsamling.
Bemærk: Medlemskab i menigheden udelukker samtidigt
medlemskab i andre menigheder eller trossamfund.
§5.a:
Medlemskab i menigheden skal godkendes af menighedsrådet. Alle
medlemmer føres ind i menighedsprotokollen af forstanderen med
angivelse af efternavn, fornavn, evt. nationalitet, fødselsdato, evt.
indtrædelse i Kirken ved dåb/salvning, evt. indgåelse af ægteskab
mv., død eller udmeldelse af menigheden.
§ 5b
Medlemskab i menigheden kan til enhver tid bringes til ophør ved at
dén, som ønsker at udtræde, skriftligt meddeler forstanderen og
Menighedsrådet sin udmeldelse.
§6: Eksklusion af medlemmer
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Medlemmer, som viser manglende loyalitet, og som modarbejder
menighedens interesser og beslutningsprocedurer, sådan som disse
er nedtegnet i vedtægterne, kan ekskluderes. Medlemmer, der
bekender og offentligt forkynder hæresi, kan ekskluderes.
§6.a: Procedure for eventuel eksklusion:
Forstanderen tager initiativ over for menighedsrådet, som eventuelt
vedtager at indstille til eksklusion. Derefter forelægges sagen for
generalforsamlingen til bekræftelse. De, som foreslås ekskluderet,
orienteres og har ret til at udtale sig, skriftligt eller mundtligt, inden
beslutningen tages. Eksklusionen indføres i protokollen.
§6.b:
Eventuel eksklusion kan appelleres til stiftets ærkebiskop.
Generalforsamlingen, indkaldelse og procedure

§7:
Forvaltningen af menighedens sager ledes af forstanderen og
iværksættes af generalforsamlingen via menighedsrådet.
§8:
Generalforsamlingen udgøres af samtlige menighedens medlemmer
og indkaldes mindst én gang årligt, om muligt 3. lørdag i oktober.
Indkaldelse finder sted:
I. på forlangende fra stiftsmyndigheden/ærkebiskoppen
II. efter vedtagelse i menighedsrådet
III. på forstanderens initiativ
IV. på forlangende af mindst en tredjedel af de
stemmeberettigede medlemmer
V. på forlangende fra de civile myndigheder.
§9: Indkaldelse af såvel ordinær som ekstraordinær
generalforsamling bekendtgøres efter liturgien tre søndage i træk,
før mødet skal finde sted, ved opslag i kirken samt på menighedens
medlemsside. Ved bekendtgørelsen anføres tid og sted for mødet.
Dagsorden for generalforsamlingen opslås på opslagstavle i kirken
og på medlemssiden.
§9.a:
I tilfælde af uopsættelige sager kan ekstraordinær
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generalforsamling indkaldes med kortere varsel; men en sådan
samling kan intet vedtage angående medlemskontingent, ej heller
foretage ændringer i menighedens vedtægter eller angående
tillidsposter.
§10:
Alle medlemmer, som tager del i menighedens liturgiske liv, og som
har betalt medlemskontingent, har stemmeret på
generalforsamlingen.
§11:
Stemmeret kan alene udøves af medlemmer, som er til stede ved
generalforsamlingen, og som har hørt præsentationen, forklaringen
og debatten om mødets punkter. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
§12:
Generalforsamlingen kan bortvise personer, som forstyrrer ro og
orden på generalforsamlingen.
§13:
Ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er
retmæssigt indkaldt, og når forstanderen er mødt frem.
§14:
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst
en tredjedel af de stemmeberettigede samt forstanderen er mødt
frem.
§15:
Generalforsamlingen ledes af menighedens forstander eller af den
præst, som er hans stedfortræder i tilfælde af sygdom eller andet
tvingende nødvendigt fravær. Ordstyrer vælges blandt
medlemmerne. Mødets referent kan vælges blandt medlemmerne,
eller det kan være menighedsrådets sekretær.
§16:
Generalforsamlingen kan ikke vedtage noget, som har at gøre med
rent læremæssige, liturgiske eller kanoniske spørgsmål.
§17:
Generalforsamlingen skal finde sted i egnede lokaler; men om man
ikke har sådanne, kan den finde sted i kirkerummet.
Generalforsamlingens rettigheder og opgaver:
§18:
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Generalforsamlingen drøfter og træffer afgørelse i alle spørgsmål og
sager, som angår menigheden; den disponerer menighedens kapital
og ejendom. Særligt påhviler det generalforsamlingen at drøfte:
I. Anskaffelse og vedligeholdelse af kirkebygning/rum samt, om
nødvendigt, af afdøde medlemmers gravsteder
II. Vælge menighedens kirkeværge, medlemmer til menighedsråd
samt 2 suppleanter, revisorer og eventuelt andre
tillidspersoner, som skal tage vare på menighedens
institutioner og ejendom
III. Træffe afgørelse i sager, som forelægges generalforsamlingen
af menighedens forstander eller medlemmer samt af de civile
myndigheder
IV. Skaffe midler til menighedens drift, herunder fastsættelse af
kontingent
V. Gennemgå og godkende årsregnskab og budget.
Orden for generalforsamlingens sagsbehandling:
§19:
Sagerne på generalforsamlingen forberedes af menighedsrådet.
Forstanderen fremlægger sagerne ifølge dagsorden til drøftelse og
vurdering og fører dem, så vidt det er muligt, til enstemmige
vedtagelser. Forstanderen afviser sager, som ligger uden for mødets
kompetence eller er uegnede til behandling på
generalforsamlingen.
Ingen spørgsmål af politisk karakter kan behandles af
generalforsamlingen.
§20:
I tilfælde af, at der ikke kan opnås enighed, træffes afgørelse ved
simpelt flertal. Ved stemmelighed er forstanderens stemme
afgørende.
§20.a:Beslutninger på ekstraordinær generalforsamling tages med
2/3 flertal og forstanderens tilslutning.
§21:
Sekretæren tager referat af mødet og dets beslutninger. Referatet
sendes inden en uge til forstanderen. Efter hans godkendelse
rundsendes referatet til alle medlemmer. Er der ikke inden for 14
dage indkommet indsigelser, regnes referatet for godkendt. Ved
eventuelle indsigelser indarbejdes disse og referatet rundsendes
atter til godkendelse.
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§22:
Beslutninger på generalforsamlingen, som ikke kræver godkendelse
fra højere åndelig eller civil myndighed, træder i kraft med det
samme; øvrige beslutninger først efter godkendelse fra den
kompetente myndighed.
Menighedsrådet:
§23:
Et menighedsråd skal vælges til at eksekvere generalforsamlingens
beslutninger, varetage menighedens daglige drift og forvalte dens
ejendom. Menighedsrådet består af alle medlemmer af
præsteskabet, kirkeværgen (jf § 33-35) samt mindst 3, højst 6,
medlemmer fra menigheden, som har møde- og stemmeret på
generalforsamlingen.
§24:
Medlemmerne af menighedsrådet vælges for tre år ad gangen.
Hvert år afgår 1/3 af medlemmerne ved lodtrækning . Disse kan
genvælges.
§25:
Til menighedsrådets møder kan der inviteres sagkyndige blandt
menighedens medlemmer eller udenfor med henblik på rådgivning.
Ligeledes kan menighedsrådet invitere repræsentanter for de civile
myndigheder.
Menighedsrådets opgaver:
§26: Menighedsrådet varetager følgende opgaver:
I. indkalde generalforsamlingen, forberede sager til denne og
sørge for at generalforsamlingens vedtagelser sættes i værk,
jf. §8.II
II. opbevare og forvalte menighedens ejendom og kapital,
herunder modtage indbetaling af kontingenter og gaver til
kirken samt føre inventariebog
III. føre regnskab og udarbejde budgetter for indtægter og
udgifter
IV. føre protokol over menighedens medlemmer, jf. §6
V. så vidt muligt iværksætte gudstjenester og kirkelige handlinger
for medlemmer, som ikke bor på Sjælland
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VI. iværksætte undervisning og vejledning i den ortodokse tro.
§27:
Forstanderen er menighedsrådets formand ex officio som
menighedens åndelige leder.
§27.a:
Menighedsrådet vælger af sin midte en kasserer og en sekretær.
§28:
Formanden for menighedsrådet kalder sammen til møde, leder
mødet og sørger for, at ærkestiftets kirkelige forskrifter overholdes.
§29:
Sager i menighedsrådet vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af
stemmelighed er forstanderens stemme afgørende.
§30:
Menighedsrådets møder er beslutningsdygtige, når halvdelen af
medlemmerne foruden forstanderen er mødt frem.
§30.a:
Er menighedsrådet ikke beslutningsdygtigt på grund af for få
fremmødte, indkaldes det anden gang med den tidsfrist,
forstanderen måtte fastsætte (sædvanligvis en halv time) og regnes
da for beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte.
§31: Medlemmerne af menighedsrådet har til opgave:
I. at bistå forstanderen i udførelsen af hans pastorale virke
II. at anstrenge sig for med alle lovlige midler at beskytte Den
Ortodokse Kirke mod uretmæssige angreb og forhånelse og at
bidrage til at skabe enhed, fred, kristen kærlighed og omsorg
mellem menighedens medlemmer.
§32:
Ethvert medlem af menigheden har ret til, skriftligt eller personligt,
for menighedsrådet at fremkomme med forslag til ændringer,
forbedringer eller nye, nyttige gøremål i menigheden. Rådet drøfter
og vurderer så disse og træffer beslutninger om eventuel
iværksættelse heraf. I tilfælde, hvor forslag går ud over
menighedsrådets kompetence, skal de forelægges
generalforsamlingen.
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Kirkeværgen (starosta):
§33:
Kirkeværgen vælges direkte af generalforsamlingen for tre år ad
gangen. Kirkeværgen er ansvarlig for menighedens ejendom,
ejendele, disses opbevaring og vedligeholdelse.
§34:
Kirkeværgen er menighedens lægmandsadministrator og som
sådan viceformand for menighedsrådet, jf. §1.a.
§35:
Valget af kirkeværge skal bekræftes af ærkestiftets ærkebiskop.
Menighedens kasserer:
§36:
Kassereren tager, under ansvar over for menighedsrådet, imod
indkomne penge, bogfører indtægter og udgifter, udfører
menighedsrådets økonomiske beslutninger og udarbejder
årsregnskab.
§37:
Menighedens midler indsættes på bankkonto efter menighedsrådets
bestemmelse.
Sekretæren:
§38:
Sekretæren fører medlemslister (som offentliggøres på
medlemssiden), skriver mødereferater og assisterer forstander og
menighedsråd.
Revisorer:
§39:
Menighedens generalforsamling vælger én eller to revisorer. Disse
har til opgave at overvåge menighedens kapital, bankindestående
m.v. og dennes forvaltning.
Menighedens ophør:
§40:
I fald det skulle vise sig helt umuligt at fortsætte virksomheden
i Den Ortodokse Kirke i Danmark - Gudsmoders Beskyttelses
Menighed - på grund af manglende midler eller andre tvingende
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omstændigheder, indkaldes der en ekstraordinær generalforsamling
under forstanderens ledelse, hvor det med tre fjerdedeles flertal og
forstanderens tilslutning vedtages, at menigheden skal ophøre.
Denne vedtagelse meddeles ærkebiskoppen for Ærkestiftet for
Ortodokse Kirker af Russisk Tradition med hjemsted i Paris, Frankrig.
§40.a:
Ved menighedens ophør overdrages ikoner, liturgiske genstande,
bøger og lignende samt menighedens formue i form af fast ejendom
og bankindeståender tillige med dokumenter og arkiver til
Ærkestiftets Skandinaviske Provsti med henblik på fortsat kirkelig
anvendelse i Danmark og Skandinavien efter ærkebiskoppens
anvisninger.
Stiftsøvrigheden:
§41:
Den Ortodokse Kirke i Danmark - Gudsmoders Beskyttelses
Menighed er en selvstændig menighed i Det Skandinaviske Provsti
under Ærkestiftet for Ortodokse Kirker af Russisk Tradition i
Vesteuropa, 12 Rue Daru, 75008 Paris, Frankrig, og er undergivet
ærkestiftets ærkebiskops åndelige autoritet. Ærkestiftet er en del af
Det Økumeniske Patriarkat i Konstantinopel.
§42:
Ændring af herværende vedtægter kan alene finde sted med 2/3
flertal og med forstanderens tilslutning på en ekstraordinær
generalforsamling og med efterfølgende godkendelse fra
ærkebiskoppen i Det Vesteuropæiske Ærkestift.
Således vedtaget på Den Ortodokse Kirke i Danmark - Gudsmoders
Beskyttelses Menigheds ekstraordinære generalforsamling, Kgs.
Lyngby, den 9. maj 2010. Disse vedtægter erstatter samme
menigheds vedtægter af 7. maj 2006.
Vi bekræfter, at ovenstående er en korrekt udskrift af Vedtægterne
for Den Ortodokse Kirke i Danmark – Gudsmoders Beskyttelses
Menighed.
Kgs. Lyngby, den 12. april 2014
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Poul Sebbelov
Carmen Rotaru
Forstander og præst
Kirkeværge
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