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1. Formål og retningslinjer 

Bestyrelsen for UngK i Aarhus arbejder på det lovgrundlag og efter de retningslinjer for ”den fælles 

bestyrelse”, der fremgår af ”Vedtægt for Ungdomskirken i Aarhus” (2012) 

2. Bestyrelsen består af  

• Fem ordinære medlemmer valgt af hhv. de fire Aarhus-provstier samt Aarhus Domsogns 

Menighedsråd.  

• Den ved UngK ansatte præst. 

• En repræsentant for provsterne i de fire Aarhus-provstier. 

• Et medlem valgt af og blandt de frivillige ved UngK. 

Endvidere kan indsuppleres: 

• 1 – 2 personer med hverv, som ikke kan varetages af de ordinære bestyrelsesmedlemmer, - fx 

kasserer, bygningsansvarlig (”kirkeværge”) eller personale-kontaktperson.  

• 1 – 2 personer, som med deres baggrund anses for at kunne yde et værdifuldt bidrag til UngKs 

virke. 

3. Valg og konstituering 

Bestyrelsens medlemmer vælges under normale omstændigheder for en 4-årig periode, som følger 

menighedsrådenes valgperiode. Repræsentanten for UngKs frivillige vælges årligt. 

Bestyrelsen konstituerer sig efter nyvalg med formand, næstformand, sekretær, kasserer, bygningsansvarlig 

og personale-kontaktperson. 

4. Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt. Bestyrelsen kan fastlægge mødedatoerne for et år ad gangen. 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde ved udsendelse af dagsorden mindst 7 dage før mødets 

afholdelse. Formanden er mødeleder men kan efter aftale eller ved forfald uddelegere opgaven til et andet 

bestyrelsesmedlem. 

Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes med et passende varsel. 



Ønsker et bestyrelsesmedlem en særlig sag sat på dagsordenen, skal ønsket fremsendes til formanden 

senest dagen før udsendelse af dagsorden. 

Bestyrelsesmedlemmet valgt af og blandt de frivillige deltager på lige fod med de øvrige medlemmer i 

drøftelser af dagsordenens punkter. Dog deltager frivillig-repræsentanten ikke i punkter vedrørende 

personsager. 

4.1. Beslutningsproces og afstemning. 

Bestyrelsen træffer sine afgørelser i enighed. De i § 2 nævnte personer deltager på lige fod i drøftelse og 

beslutningsproces på møderne. 

Kan der ikke opnås enighed, træffes beslutningen ved afstemning ved håndsoprækning med almindelig 

stemmeflerhed. 

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 

4.2. Beslutningsreferat. 

Beslutningsreferat føres af sekretæren og godkendes af medlemmerne ved næstkommende 

bestyrelsesmøde. 

Har et bestyrelsesmedlem et fra vedtagelsen fravigende standpunkt, kan dette på medlemmets 

forlangende føres til referat. 

5. Forretningsudvalg 

Forretningsudvalget udgør den umiddelbare ledelse af UngK med præsten som daglig leder. 

Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer, bygningsansvarlig og personale-

kontaktperson samt præsten ved UngK.  

De enkelte medlemmers ansvarsområder kan efter ønske beskrives nærmere. Ved et 

forretningsudvalgsmedlems udtræden eller længere tids sygdom tilfalder ansvarsområdet resten af 

forretningsudvalget, indtil der er fundet en stedfortræder eller afløser til posten.  

5.1. Forretningsudvalgets møder og kompetence 

Forretningsudvalget mødes mindst én gang mellem hvert bestyrelsesmøde. 

Beslutninger og relevante drøftelser føres til referat, som udsendes til resten af bestyrelsen.  

Forretningsudvalgets beslutninger sker indenfor de budgetmæssige rammer og overordnede retningslinjer, 

bestyrelsen har lagt. 

Beslutninger om ansættelser og afskedigelser, lønforhandlinger, større nyanskaffelser, ønske om 

budgetmæssige ændringer og ændringer i den overordnede linje i UngKs virke tages i bestyrelsen. Visions- 

og strategidrøftelser sker primært i bestyrelsen. 

Forretningsudvalget kan indstille forslag til vedtagelser i bestyrelsen. 



Til ad hoc-opgaver kan der oprettes blandede udvalg og arbejdsgrupper med medlemmer fra hhv. 

forretningsudvalg, den øvrige bestyrelse, medarbejdere og frivillige eller mennesker uden særlig tilknytning 

til UngK, som måtte have relevant viden eller kompetencer i forhold til opgaven. 

 

6. Fællesmøder 

Mindst 1 gang årligt indkaldes til fællesmøde for bestyrelsen og alle medarbejderne ved UngK. Så vidt det 

er muligt inviteres frivillige ved UngK også. På møderne diskuteres UngKs arbejde. 

Fællesmødet kan fremsætte forslag til næste års budget. 

 

 


