
	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 

Vedtægt	  for	  folkekirken.dk 

I	  medfør	  af	  §	  11,	  stk.	  4	  i	  lov	  om	  folkekirkens	  økonomi,	  
jf.	  lovbekendtgørelse	  nr.	  782	  af	  6.	  juli	  2012	  fastsættes	  
følgende: 

Folkekirken.dk 

§	  1.	  Folkekirken.dk	  er	  den	  institution,	  som	  varetager	  
den	  daglige	  drift	  af	  folkekirkens	  officielle	  hjemmeside	  
foruden	  en	  række	  andre	  kommunikative	  aktiviteter,	  
herunder	  sådanne,	  som	  efter	  biskoppernes	  ønske	  
koordineres	  og/-‐	  eller	  løses	  af	  folkekirken.dk 

Bestyrelsen 

§	  2.	  Folkekirken.dk	  ledes	  af	  en	  bestyrelse	  på	  9	  
medlemmer.	  Bestyrelsen	  sammensættes	  af	  2	  af	  landets	  
biskopper,	  udpeget	  af	  kirkeministeren	  efter	  indstilling	  
fra	  biskopperne,	  2	  medlemmer	  udpeget	  af	  Den	  danske	  
Præsteforening,	  2	  repræsentanter	  for	  Landsforeningen	  
af	  Menighedsråd,	  1	  repræsentant	  for	  Folkekirkelige	  
Organisationers	  Fællesudvalg,	  1	  repræsentant	  fra	  
Kirkeministeriet	  og	  1	  medlem	  udpeget	  af	  bestyrelsen.	  
Det	  bestyrelsesvalgte	  medlem	  må	  ikke	  have	  ansættelse	  
i	  folkekirken. 

Stk.	  2.	  Bestyrelsen	  beskikkes	  for	  4	  år.	  Genbeskikkelse	  
kan	  finde	  sted. 
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Stk.	  3.	  Hvis	  et	  medlem	  på	  grund	  af	  sygdom	  eller	  af	  
anden	  grund	  er	  forhindret	  i	  at	  deltage	  i	  bestyrelsens	  
møder	  gennem	  længere	  tid	  udpeges	  en	  midlertidig	  
repræsentant	  som	  medlem	  af	  bestyrelsen	  i	  
fraværsperioden. 

Stk.	  4.	  Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  på	  det	  første	  møde	  
efter	  beskikkelsen	  og	  vælger	  en	  formand	  og	  en	  
næstformand	  samt	  det	  bestyrelsesvalgte	  medlem. 

Stk.	  5.	  Bestyrelsen	  repræsenteres	  udadtil	  af	  formanden	  
eller	  i	  dennes	  fravær	  af	  næstformanden. 

Stk.	  6.	  Bestyrelsens	  medlemmer	  modtager	  ikke	  
honorar.	  Udgifter	  til	  rej-‐	  ser	  m.v.	  godtgøres	  efter	  de	  for	  
statens	  tjenestemænd	  fastsatte	  regler. 

Bestyrelsens	  møder	  m.v.	  	  

§	  3.	  Bestyrelsens	  afgørelser	  træffes	  i	  møder,	  der	  ledes	  
af	  formanden	  eller i	  dennes	  forfald	  af	  næstformanden. 

Stk.	  2.	  Bestyrelsens	  beslutninger	  træffes	  ved	  simpel	  
stemmeflerhed. 

§	  4.	  Bestyrelsen	  er	  beslutningsdygtig,	  når	  mindst	  5	  
medlemmer	  er	  til-‐	  stede.	  Er	  færre	  medlemmer	  tilstede,	  
kan	  der	  dog	  træffes	  afgørelse	  i	  sager,	  som	  ikke	  uden	  
væsentlig	  ulempe	  kan	  afvente,	  at	  der	  træffes	  beslut-‐	  
ning.	  Fraværende	  bestyrelsesmedlemmer	  skal	  i	  så	  fald	  
så	  vidt	  muligt	  have	  lejlighed	  til	  at	  tilkendegive	  deres	  
mening,	  forinden	  afgørelse	  træffes. 

Stk.	  2.	  En	  afgørelse,	  der	  er	  udsat	  på	  grund	  af	  
manglende	  beslutningsdyg-‐	  tighed,	  kan	  afgøres	  i	  næste	  
bestyrelsesmøde,	  selvom	  bestyrelsen	  ikke	  er	  
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beslutningsdygtig	  i	  henhold	  til	  stk.	  1. 

Stk.	  3.	  I	  førstkommende	  bestyrelsesmøde	  aflægger	  
formanden	  beretning	  om	  sager,	  der	  er	  afgjort	  efter	  stk.	  
1,	  2.	  pkt.,	  og	  stk.	  2. 

§	  5.	  Der	  afholdes	  bestyrelsesmøde	  hvert	  kvartal.	  
Formanden	  bestemmer	  tid	  og	  sted	  for	  
bestyrelsesmøderne	  og	  fastsætter	  dagsordenen	  for	  
møderne.	  På	  dagsordenen	  skal	  optages	  indkomne	  
forslag	  fra	  bestyrelsesmedlemmerne	  og	  fra	  ministeriet. 

Stk.	  2.	  Bestyrelsesmøderne	  skal	  indkaldes	  med	  mindst	  
14	  dages	  varsel.	  Formanden	  kan	  dog	  indkalde	  til	  møde	  
med	  kortere	  varsel,	  når	  der	  foreligger	  sager,	  der	  
kræver	  hurtig	  afgørelse. 

Stk.	  3.	  Ekstraordinære	  møder	  afholdes,	  når	  formanden	  
finder	  det	  nødvendigt,	  eller	  mindst	  2	  medlemmer	  
begærer	  det. 

Stk.	  4.	  Formanden	  sørger	  for,	  at	  dagsordenen	  og	  
skriftligt	  materiale,	  der	  ønskes	  fremlagt	  på	  
bestyrelsesmøderne,	  så	  vidt	  muligt	  er	  medlemmerne	  i	  
hænde	  senest	  7	  dage	  før	  hvert	  møde. 

Stk.	  5.	  Bestyrelsens	  beslutninger	  dokumenteres	  i	  et	  
mødereferat,	  som	  udsendes	  til	  bestyrelsen	  snarest	  
muligt	  efter	  et	  bestyrelsesmøde.	  Mødereferater	  
godkendes	  efter	  skriftlig	  procedure	  senest	  7	  dage	  efter	  
udsen-‐	  delse.	  Ethvert	  medlem	  kan	  forlange	  sin	  
afvigende	  mening	  indført	  i	  referatet. 

Stk.	  6.	  Referaterne	  fra	  bestyrelsesmøderne	  
offentliggøres	  på	  hjemmesiden.	  Bestyrelsen	  kan	  
beslutte,	  at	  sager,	  som	  er	  behandlet	  på	  et	  bestyrel-‐	  
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sesmøde,	  ikke	  fremgår	  af	  det	  offentliggjorte	  referat. 

§	  6.	  Redaktøren	  for	  folkekirken.dk	  overværer	  
bestyrelsens	  møder	  og	  har	  ret	  til	  at	  deltage	  i	  
forhandlingerne,	  medmindre	  bestyrelsen	  i	  det	  enkelte	  
tilfælde	  træffer	  anden	  bestemmelse. 

Stk.	  2.	  Bestyrelsen	  træffer	  beslutning	  om,	  hvorvidt	  et	  
medlem	  eller	  redaktøren	  har	  en	  sådan	  interesse	  i	  en	  
sag,	  at	  den	  pågældende	  er	  udelukket	  fra	  at	  deltage	  i	  
forhandling	  og	  afstemning	  i	  sagen.	  Et	  medlem	  eller	  
redaktøren	  skal	  underrette	  bestyrelsen,	  hvis	  der	  
foreligger	  forhold,	  der	  kan	  give	  anledning	  til	  tvivl	  om	  
vedkommendes	  habilitet. 

Bestyrelsens	  kompetence	  og	  virke	  	  

§	  7.	  Bestyrelsen	  fastlægger	  principperne	  for	  
folkekirken.dk’s	  	  aktiviteter	  	  herunder	  den	  
overordnede	  redaktionelle	  linje	  for	  hjemmesiden. 

Stk.	  2.	  Redaktøren	  er	  dagligt	  ansvarlig	  for	  
virksomhedens	  aktiviteter,	  ansvarshavende	  for	  
hjemmesiden	  og	  i	  sin	  daglige	  redaktionelle	  virk-‐	  
somhed	  uafhængig	  af	  bestyrelsen. 

§	  8.	  Bestyrelsen	  afgiver	  indstilling	  til	  ministeren	  om	  
ansættelse	  og	  af-‐	  skedigelse	  af	  redaktøren	  for	  
folkekirken.dk. 

Stk.2.	  Ministeren	  kan	  ikke	  ansætte	  en	  redaktør	  der	  
ikke	  er	  indstillet	  af	  bestyrelsen. 

Stk.	  3.	  Andet	  personale	  ansættes	  af	  bestyrelsen	  eller	  
efter	  bestyrelsens	  bestemmelse	  af	  redaktøren. 
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Teknisk	  drift	  	  

§	  9.	  Den	  tekniske	  drift	  af	  hjemmesiden	  varetages	  af	  
Folkekirkens	  It	  isammenhæng	  med	  folkekirkens	  
øvrige	  it-‐systemer. 

Budget	  og	  regnskab	  

§	  10.	  Udgifterne	  til	  folkekirken.dk	  afholdes	  af	  
fællesfondens	  bevilling	  til folkekirkens	  fælles	  it-‐
løsninger. 

Stk.	  2.	  Folkekirken.dk	  er	  omfattet	  af	  bestemmelserne	  i	  
den	  til	  enhver	  tid	  gældende	  bekendtgørelse	  om	  budget	  
og	  regnskabsvæsen	  m.v.	  for	  fællesfonden. 

§	  11.	  Bestyrelsen	  er	  budget-‐	  og	  regnskabsansvarlig.	  	  

Stk.	  2.	  Bestyrelsen	  udarbejder	  forslag	  til	  budget	  for	  
folkekirken.dk	  i	  henhold	  til	  bestemmelserne	  i	  
bekendtgørelse	  om	  budget	  og	  regnskabsvæsen	  m.v.	  for	  
fællesfonden. 

Stk.	  3.	  Indenfor	  det	  af	  kirkeministeren	  godkendte	  
budget	  fastlægger	  bestyrelsen	  rammerne	  for	  driften. 

Stk.	  4.	  Redaktøren	  er	  ansvarlig	  overfor	  bestyrelsen	  for	  
overholdelse	  af	  det	  af	  bestyrelsen	  fastsatte	  budget. 

Stk.	  5.	  Redaktøren	  fremlægger	  med	  bistand	  fra	  
Folkekirkens	  It	  opgørelse	  for	  den	  forløbne	  del	  af	  
regnskabsåret	  ved	  hvert	  af	  de	  kvartalsvise	  besty-‐	  
relsesmøder,	  jf.	  §	  5.	  Redaktøren	  afgiver	  samtidig	  
beretning	  om	  hjemmesidens	  virksomhed	  i	  den	  
forløbne	  periode. 

§	  12.	  Folkekirkens	  It	  udarbejder	  med	  bistand	  fra	  
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redaktøren	  årsregnskab	  og	  årsrapport	  som	  aflægges	  i	  
henhold	  til	  bekendtgørelse	  om	  budget	  og	  
regnskabsvæsen	  m.v.	  for	  fællesfonden	  og	  indsender	  
materialet	  i	  underskrevet	  stand	  til	  bestyrelsen. 

§	  13.	  Vedtægten	  træder	  i	  kraft	  	  22.4.	  2013	  	  

Ministeriet	  for	  Ligestilling	  og	  Kirke 

 


