
Nuværende vedtægter

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er: Kirke og Film. Dens
hjemsted er formandens bopæl.

§ 2. Formål
Foreningens forma� l er at formidle
oplysning, opmuntring og inspiration
mellem kirkens verden og filmens verden.
Foreningen er en videreførelse af Kirkelig
Filmsforening (stiftet 1945, senere kaldet
Kirke og Film) og af Foreningen til
Udgivelse af et Medietidsskrift (Vision).
Foreningen ønsker at skabe en sagligt og
fagligt velfunderet orientering og debat
om film i et kristent perspektiv – ba�de om
filmmediet generelt og om enkeltsta�ende
værker eller kunstnere. Foreningen vil
etablere et netværk af enkeltpersoner,
foreninger, organisationer og institutioner
til fremme af en inspirerende brug af film i 
kirkelige sammenhænge.
Foreningen tilslutter sig den globale kirke
og film-forening INTERFILM.

§ 3. Medlemskab
Enkeltpersoner, foreninger,
organisationer og institutioner, der
tilslutter sig foreningens forma� l, kan være
medlemmer. Optagelse af medlemmer skal 
godkendes af bestyrelsen.
Eksklusion af medlemmer, som modarbejder 
foreningens forma� l og/eller ikke betaler 
skyldigt kontingent, sker ved beslutning i 
bestyrelsen, men kan ankes til 
førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse pa�  9
medlemmer. Bestyrelsen vælges for to a� r
ad gangen pa�  den ordinære
generalforsamling. Ved hver ordinær
generalforsamling er halvdelen af
medlemmerne pa�  valg efter tur. Der er
mulighed for genvalg. Desuden vælges 3
suppleanter.

Forslag til ændringer

(sproglig rettelse)
..… mellem kirkens og filmens verden.

(linjer om Vision udelades)
….. Kirkelig Filmsforening, stiftet 1945,
senere foreningen Kirke og Film.)  og af
Foreningen til Udgivelse af et
Medietidsskrift (Vision).

(ikke bestyrelsen, men formand og 
næstformand)
…… Optagelse af medlemmer skal godkendes 
af formand og næstformand.

(ændring antal)
…. en bestyrelse pa�  4 til 6 medlemmer

(ændring antal)
…. 1 til 3 suppleanter
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Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Desuden nedsætter bestyrelsen
et forretningsudvalg pa�  5 personer med
formand, kasserer og webmaster som
obligatoriske medlemmer.
Forlader et bestyrelsesmedlem
bestyrelsen før valgperiodens udløb,
indtræder en suppleant og sidder den
pa�gældendes periode ud.
Bestyrelse og forretningsudvalg er
beslutningsdygtige, na� r to tredjedele af
medlemmerne er til stede. Alle
beslutninger tages ved almindeligt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
er det formandens stemme, der er
afgørende.

§ 5. Regnskab
Foreningens a� rsregnskab udarbejdes i
overensstemmelse med god
regnskabsskik.
Foreningens regnskabsa� r er kalendera� ret.
Til at revidere foreningens a� rsregnskab
vælger generalforsamlingen 1 revisor og 1
revisorsuppleant.
Regnskabet færdiggøres af kassereren og
revisoren, sa� ledes at det kan forelægges
for generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert
a� r i første kvartal. Sted og dato
bekendtgøres ved skriftlig indkaldelse til
medlemmerne senest 1 ma�ned før
generalforsamlingens afholdelse. Forslag,
der ønskes behandlet pa�
generalforsamlingen, ma�  indsendes
skriftligt til formanden senest 2 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret pa�  generalforsamlingen har de
medlemmer, som har betalt kontingent for 
indeværende a� r. Enkeltmedlemmer har 1 
stemme, mens kollektive medlemmer har op 
til 5 stemmer. Der kan kun stemmes ved 
personligt fremmøde.
Dagsorden for generalforsamlingen skal
mindst indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede

(sekretær udelades)
…... med formand, næstformand og kasserer.

(forretningsudvalg udelades)
…... og sekretær. Desuden nedsætter
bestyrelsen et forretningsudvalg pa# 5
personer med formand, kasserer og
webmaster som obligatoriske medlemmer.

(forretningsudvalg udelades)
…… Bestyrelsen er beslutningsdygtig, na� r
2/3 af medlemmerne er til stede.

(sproglig ændring)
…… I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende.

(indsættes)
Mellem bestyrelsesmøderne kan formand, 
næstformand og kasserer træffe nødvendige 
beslutninger. Disse forelægges pa�  
førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 5. Regnskab
(uændret)

§ 6. Generalforsamling
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a� rsregnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det
kalendera� r, som træder i kraft ved det
følgende a� rsskifte.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Fastsættelse af tid og sted for næste a� rs
generalforsamling.
9. Eventuelt.

§ 7. Kontingent
Kontingentet besluttes af
generalforsamlingen, idet der fastsættes
en kontingentsats for enkeltmedlemmer,
en anden for menighedsra�d og en tredje
for andre kollektive medlemmer.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, na� r bestyrelsen finder det
ønskeligt, eller na� r mindst halvdelen af
medlemmerne ønsker det og indsender
forslag til dagsorden. Denne afholdes
senest 4 uger efter, at begæringen er
fremsat og med et varsel pa�  mindst 2 uger.
Samtidig med indvarsling til den
ekstraordinære generalforsamling
bekendtgøres dagsorden for denne.

§ 9. Ændring i vedtægter
Ændringer i "Vedtægter for foreningen
Kirke og Film" skal fremga�  af dagsordenen
og vedtages mindst 3/4 majoritet pa�  den
a� rlige generalforsamling eller med
almindeligt flertal pa�  to pa�  hinanden
følgende ekstraordinære
generalforsamlinger.

§ 10. Tegningsret
Foreningen tegnes og forpligtes ved
underskrift af formand og/eller kasserer.
Foreningens og bestyrelsens medlemmer
hæfter ikke personligt for de af foreningen som 
sa�dan pa�dragne forpligtelser, for hvilke alene 
formuen hæfter.

§ 11. Opløsning
Foreningen kan kun opløses efter de
regler, der gælder for vedtægtsændringer
(jfr. § 9). Evt. overskud fordeles af
generalforsamlingen.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Vedtaget pa�  foreningens ordinære 
generalforsamling d. 11. marts 2019
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