Vedtægter for Aarhus Kirketorv
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Aarhus Kirketorv (forkortet: AKT. I daglig tale: Kirtetorv/Kirketorvet).
Foreningen er hjemmehørende i Aarhus Kommune.

§ 2. Formål
Kirketorvet ønsker at skabe trygge rammer i centrum af Aarhus, hvor mennesker mødes.
Et sted hvor det er naturligt for både besøgende og værter at starte en dialog om tro med
omsorg for det hele menneske.
§ 3. Medlemmer.
Medlemmer i AKT kan kun være kirker og kirkelige organisationer i Aarhus Kommune, der
bygger på et kristent trosgrundlag. Den enkelte kirke eller kirkelige organisation skal være
en del af et større netværk. Eksempelvis være en del af “Frikirkenet”, en del af
Folkekirken, være en samarbejdspartner med Folkekirken, eller være en del af et
organiseret kristent trossamfund.

§ 4. Anvendelse
AKT har én tydelig, synlig vært per aktivitet. Denne vært skal være medlem af AKT og er
eneansvarlig for, hvad der foregår i tidsrummet. AKT skal altid bemandes af minimum 2
personer.
Arrangementer skal fremme AKT’s formål.
AKT må kun bruges til åbne, udadrettede arrangementer, hvor det tilstræbes, at der er
plads til alle.
I udgangspunktet planlægges dagtimerne fast blandt AKT’s medlemmer.
I udgangspunktet er aftentimerne fri til at blive booket af AKT’s medlemmer.
AKT kan bruges til alle arrangementer, der fremmer AKTs formål.
Kirketorvet er ikke tiltænkt til gudstjenester, partipolitiske aktiviteter, interne kurser og
erhvervsformål i konkurrence med butikkerne i området.
§ 5. Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er AKT’s øverste myndighed og udfyldes af de kirker og kirkelige
organisationer, der er medlemmer af AKT. Hver kirke og organisation udpeger én
repræsentant til repræsentantskabet, og hver af disse har én stemme.
Repræsentantskabet konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Indoptagelse af nye kirker eller kirkelige organisationer og ophævelse af medlemskaber.
Repræsentantskabet afgør hvilke kirker og kirkelige organisationer, der kan være en del af
AKT. Nye medlemmer kan optages med ⅔ flertal af alle repræsentantskabets medlemmer.

Under lige vilkår som ved optagelse er repræsentantskabet øverste myndighed i
ophævelse af medlemskaber,
Repræsentantskabet kan supplere sig med op til tre personer, der ikke repræsenterer en
bestemt kirke eller organisation. Disse personer deltager med taleret, men uden
stemmeret.
Repræsentantskabets medlemmer skal personligt stå inde for AKTs vedtægter.
Såfremt et repræsentantskabsmedlem fratræder sin post i kirken eller organisationen, der
var grundlag for valget til repræsentantskabet, udpeger den pågældende kirke eller
organisation snarest en ny repræsentant. Ordinære repræsentanter kan være medlemmer
så længe de kirker og organisationer, de repræsenterer, ønsker det.
Beslutninger træffes normalt i enighed – og ellers ved simpelt flertal blandt de
tilstedeværende. Repræsentantskabet er ikke beslutningsdygtig medmindre minimum 50
% af repræsentantskabets medlemmer er tilstede.
Repræsentantskabet vælger af sin midte en styregruppe, der står for den daglige drift.
Styregruppen, der tilstræbes at bestå af fem personer, konstituerer sig selv med en daglig
leder, en sekretær (træder i stedet for lederen i dennes fravær), en kasserer og to menige
medlemmer. Valget gælder for en to-årig periode - Der tilstræbes kontinuitet i
styregruppen, således at daglig leder, kasserer og det ene menige medlem er på valg i
ulige år og sekretær og det andet menige medlem er på valg i de lige år. Kassereren kan
findes eksternt. Genvalg til de enkelte poster kan finde sted. Styregruppen udarbejder
regnskab og budget. Valget til styregruppen skal foregå ved hemmelig afstemning, hvis
blot ét repræsentantskabsmedlem ønsker det. Ved stemmeafgivning stemmes der på det
antal personer, der skal vælges.
Repræsentantskabet fastlægger selv sin forretningsorden.
Formanden eller to medlemmer af repræsentantskabet kan tage initiativ til at indkalde
repræsentantskabet til ekstraordinært møde med angivelse af begrundet dagsorden om,
hvad der ønskes behandlet på mødet.
Hvis et medlem ønsker at udtræde, skal dette meddeles formanden seneste 1 måned
forud for repræsentantskabsmødet.
§ 5.1 Repræsentantskabsmødet
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang om året dog senest den 31. marts.
Formanden tilrettelægger og indkalder til repræsentantskabsmødet. Indkaldelsen til mødet
sker med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden, tid og sted og
indkaldelsen sker skriftligt/elektronisk.
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum indeholde
følgende punkter:
● Valg af dirigent
● Godkendelse af dagsorden

●
●
●
●
●
●

Formandens beretning fremlægges til godkendelse
Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
Budget fremlægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af personer til den selvkonstituerende styregruppe
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest to uge før
repræsentantskabsmødet.
§ 6. Økonomi
AKTs økonomi beror på kontingenter, fondsmidler, sponsorater, gaver fra medlemmerne
og øvrige kirker og organisationer samt privatpersoner. Regnskabsåret følger
kalenderåret. Regnskabet revideres af den valgte revisor og fremlægges på
repræsentantskabsmødet til endelig godkendelse. AKT følger de af ISOBRO udarbejdede
indsamlingsetiske retningslinjer.

§ 7. Tegningsregler og hæftelse
Formand og næstformand tegner sammen foreningen overfor pengeinstitut. AKT hæfter
med sin formue. Der påhviler ikke medlemmerne, repræsentantskabsmedlemmerne eller
formanden nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende eller påtagne forpligtelser.
§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres af repræsentantskabet, når mindst 2/3 af repræsentantskabets
medlemmer stemmer for. Forslag til vedtægtsændringer fremsendes til formanden.
§ 9. Opløsning af foreningen
Foreningen kan opløses på et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde ved mindst 2/3
majoritet af samtlige repræsentantskabets medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til
stede hvor forslaget om AKT’s opløsning behandles, skal repræsentantskabet – tidligst én
måned herefter - indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, på hvilken
opløsningen kan vedtages med simpel majoritet blandt de tilstedeværende medlemmer.
§ 10. Likvidationsprovenu
Ved foreningens opløsning skal et eventuelt likvidationsprovenu fordeles ligeligt mellem de
aktuelle medlemmer af foreningen (kirker og organisationer) jf. § 3.
Vedtaget på mødet den 9. januar 2020

