Vedtægter for
Menighedsfakultetet
Lutheran School of Theology in Aarhus

§1 Navn og Hjemsted
Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus
(LSTA) er en selvejende og uafhængig institution, stiftet den 13.
september 1967.
MF har hjemsted i Aarhus Kommune.

§2 Formål
Institutionens formål er at:
• uddanne til præstetjeneste, mission og andre opgaver i kirke og
samfund gennem varetagelse af videnskabelig, teologisk forskning
og undervisning på højeste akademiske niveau
•

udfordre og udruste de studerende til kristen tro og praksis

•

formidle kristen tro og teologi i kirke, kultur og skole

§3 Grundlag
MF bygger på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes
bekendelse* og vil virke ud fra det syn på Bibelen, som er Bibelens
eget: Den er Guds ord, blevet til under Helligåndens inspiration og
ledelse, den er det troværdige vidnesbyrd om Guds store
frelsesgerninger i historien, den ufejlbarlige meddelelse af den
frelsende sandhed i Gudsåbenbaringen i Jesus Kristus, derfor den
absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro og livsførelse, og
som sådan norm for kirkens forkyndelse og lære, og dermed også
for kirkens præsteuddannelse og teologiske forskning.
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* D.v.s. de oldkirkelige bekendelser (Den apostolske, nikænske og
athanasianske Trosbekendelse), Luthers lille Katekismus og Den
augsburgske Bekendelse, der også udgør Folkekirkens bekendelse.

§4 Medlemmer
Stk.1 Enhver, der skriftligt anmoder om medlemskab og kan tilslutte
sig MF’s formål og grundlag, kan blive medlem.
Stk.2 Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
Stk.3 Medlemskab medfører ikke andel i MF’s økonomiske formue
eller juridisk hæftelse for MF’s gæld.
Stk.4 Et medlem kan til enhver tid melde sig ud ved skriftlig
henvendelse til MF.
Stk. 5 Medlemsrettigheder opnås 3 måneder efter indmeldelse.
Stk. 6 Det er en forudsætning for at kunne udøve
medlemsrettigheder, at man ikke er i restance med
kontingentbetalingen.
Stk. 7 Medlemsskabet ophører, hvis kontingentet ikke er betalt efter
andet påkrav.
Stk. 8 Der holdes et årligt medlemsmøde, som der indkaldes til ved
udsendelse af foreløbig dagsorden til samtlige medlemmer mindst 1
måned før mødet. Dagsorden skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og sekretær
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2. Arbejdsberetning ved fakultetsleder
3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
4. Evt.
Motiverede forslag til yderligere dagsordenspunkter samt
kandidater til repræsentantskab skal være fremsendt til
fakultetslederen senest 14 dage før mødet. Endelig dagsorden
udsendes til samtlige medlemmer mindst 8 dage før mødet.
Stk. 9 Valghandlinger kan afholdes på elektronisk basis, enten som
et supplement til fysisk fremmøde eller som en fuldstændig
elektronisk afstemning.
Stk.10 Ved valg til repræsentantskabet benyttes den såkaldte
”bunkemetode”, hvorefter hvert medlem kan stemme på indtil så
mange kandidater, som skal vælges – dog kan ingen i samme
valghandling tildele en kandidat mere end 1 stemme. De kandidater,
som har opnået flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed
foretages omvalg mellem de kandidater, som har fået lige mange
stemmer.

§5 Repræsentantskabet
Stk.1 Repræsentantskabet består af 35 medlemmer valgt for 5 år,
således at der hvert år er 7 medlemmer på valg. Genvalg kan finde
sted. Der vælges ingen suppleanter, men såfremt et medlem
udtræder inden udløbet af sin valgperiode, vælges ved først
kommende ordinære medlemsmøde en stedfortræder, som er
medlem i den resterende tid af det udtrådte medlems valgperiode.
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Repræsentantskabets medlemmer er forpligtet af MF’s formål og
grundlag.
Valgbar til repræsentantskabet er alle stemmeberettigede
medlemmer, som ikke er fyldt 70 år ved valghandlingen.
Stk.2 Repræsentantskabet vælger hvert år på det ordinære
repræsentantskabsmøde af sin midte en formand og næstformand.
Disse udgør repræsentantskabets formandsskab, som har til opgave
at forberede valghandlingerne.
Stk.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i
september eller oktober og indkaldes af repræsentantskabets
formand ved udsendelse af dagsorden til samtlige
repræsentantskabsmedlemmer mindst 1 måned før mødet.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Godkendelse af revideret årsregnskab og budget
3. Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af statsautoriseret revisor
6. Tid og sted for de 2 næste ordinære repræsentantskabsmøder
7. Evt.
Motiverede forslag til yderligere dagsordenspunkter samt
kandidater til bestyrelsen skal være fremsendt til
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repræsentantskabets formand senest 14 dage før mødet og
udsendes til samtlige medlemmer mindst 8 dage før mødet.
Stk.4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når
repræsentantskabets formand, bestyrelsen eller mindst 7
medlemmer af repræsentantskabet fremsætter begæring herom
over for repræsentantskabets formand, som indkalder
repræsentantskabets medlemmer senest 1 måned efter
modtagelsen af en begæring ved udsendelse af dagsorden senest 14
dage før mødet.
Stk.5 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst
halvdelen af dets medlemmer er til stede.
Alle beslutninger og valg – bortset fra de i §14 og §15
omhandlede – træffes med simpelt absolut flertal, dvs. med over
halvdelen af de afgivne stemmer.
Ved valg til bestyrelsen benyttes den såkaldte ”bunkemetode”,
hvorefter hvert medlem kan stemme på indtil så mange kandidater,
som skal vælges – dog kan ingen i samme valghandling tildele en
kandidat mere end 1 stemme. De kandidater, som har opnået flest
stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de
kandidater, som har fået lige mange stemmer.
Skriftlig afstemning skal foretages, blot 1 medlem fremsætter
anmodning herom.
Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, skal
alle behandlede spørgsmål – bortset fra de i § 14 og § 15
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omhandlede – i løbet af 1 måned afgøres ved skriftlig afstemning
blandt repræsentantskabets medlemmer.
Stk.6 Bestyrelsen, lærerrådet, lønnede medarbejdere og
medlemmer af studenterrådet kan deltage i
repræsentantskabsmøder – dog uden stemmeret.
Stk.7 Repræsentantskabets beslutninger protokolleres under
mødet, og det af dirigenten underskrevne protokollat udsendes
straks til alle repræsentantskabets medlemmer.
Stk.8 Lønnede medarbejdere kan være medlemmer af
repræsentantskabet – dog uden stemmeret ved afgørelser om deres
egen person eller stilling. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være
medlemmer af repræsentantskabet.

§6 Kommunikation
Stk. 1 Kommunikationen mellem MF og medlemmerne, herunder
repræsentantskab og bestyrelse, kan finde sted digitalt eller per
brev.
Stk.2 Medlemmer af foreningen og af repræsentantskabet skal til
enhver tid holde MF orienteret om kontaktoplysninger.

§7 Bestyrelsen
Stk.1 Bestyrelsen består af 9 medlemmer valgt for 3 år, således at
der hvert år er 3 medlemmer på valg – samt studenterrådsformanden, i alt 10 medlemmer.
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Valgbar til bestyrelsen er enhver, som kan tilslutte sig MF’s
formål og grundlag og som er registreret som medlem af MF inden
valghandlingen. Genvalg kan finde sted.
Fakultetslederen deltager i bestyrelsesmøder – dog uden
stemmeret.
Bestyrelsens medlemmer er forpligtet af MF’s grundlag og
formål.
Stk.2 Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand,
næstformand og kasserer. Disse udgør bestyrelsens
forretningsudvalg.
Stk.3 Bestyrelsen forestår ledelsen af MF og nedsætter de udvalg,
den finder nødvendige.
Stk.4 Bestyrelsen vedtager en forretningsorden. Bestyrelsen
ansætter lærere og øvrige lønnede medarbejdere.
Stk.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens
medlemmer er til stede.
Stk.6 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk.7 Fastansatte medarbejdere kan ikke i ansættelsesperioden
være medlemmer af bestyrelsen.

§8 Lærerrådet
Stk.1 Lærerrådet består af de fastansatte lærere.
Stk.2 Lærerrådet har ansvar for undervisning og forskning på MF.
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Stk.3 Fakultetslederen samt to repræsentanter udpeget af
studenterrådet deltager i lærerrådets møder – dog uden
stemmeret.
Stk.4 Lærerne er forpligtet af MF’s grundlag og formål.
Stk.5 Rådet vedtager en forretningsorden.
Stk.6 Rådet er i alle sine dispositioner ansvarlig over for bestyrelsen.

§9 Fakultetslederen
Stk. 1. Fakultetslederen ansættes af bestyrelsen og er den
administrative leder af MF.
Stk. 2. Fakultetslederen er forpligtet af MF’s grundlag og formål. Der
udarbejdes ansættelsesaftale med stillingsbeskrivelse.
Stk. 3. Fakultetslederen er i alle sine dispositioner ansvarlig over for
bestyrelsen.

§10 Studenterrådet
Stk. 1 Studenterrådet repræsenterer studenterne over for MF's
styrende organer og ansatte.
Stk. 2 Studenterrådsformanden – med sæde i bestyrelsen – er
forpligtet af MF’s formål og grundlag.

§11 Økonomi
Stk. 1 Bestyrelsens kasserer har ansvaret for det regnskabsmæssige
arbejde.
Stk. 2 Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.
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Stk. 3 Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god
regnskabsskik og den til enhver til gældende lovgivning.
Stk. 4 Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller
registreret revisor og i revideret stand forelægges på det ordinære
repræsentantskabsmøde til godkendelse.

§12 Tegningsberettigede
MF tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand
eller næstformand i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem
og fakultetslederen.- altid mindst 3.

§13 Eksklusion
Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere medlemmer.
Eksklusionen har omgående virkning. En ekskluderet person, kan
forlange eksklusionen forelagt et repræsentantskabsmøde.
Eksklusion medfører også omgående udtræden af
repræsentantskabet og bestyrelsen.

§14 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt fremsættes over
for repræsentantskabets formand af 5 medlemmer af
repræsentantskabet eller 3 medlemmer af bestyrelsen senest 3
måneder før det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen
skal, efter forhandling af forslaget, oversende dette med sine
kommentarer senest 2 måneder før det ordinære
repræsentantskabsmøde til repræsentantskabets formand, som
udsender forslaget sammen med dagsorden for det ordinære
repræsentantskabsmøde.
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Stk. 2 Vedtægtsændringer kan foretages, såfremt 2/3 af de
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer vedtager det på 2 på
hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf mindst 1 skal
være ordinær, med mindst 3 måneders mellemrum.

§15 Opløsning
MF kan kun opløses, såfremt 2/3 af samtlige
repræsentantskabsmedlemmer vedtager det på 2 på hinanden
følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf mindst 1 skal være
ordinært, med mindst 3 måneders mellemrum. I tilfælde af
opløsning træffer repræsentantskabet bestemmelse om
overdragelse af MF's midler til organisationer og institutioner i
nærmest mulig overensstemmelse med vedtægternes §2 og §3.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet i Aarhus den 23.
september 2017 og 22. september 2018.
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