
VEDTÆGT FOR KIRKEPLANTERNET  

Hjemsted  

§1 
Foreningens navn er KirkePlanterNet (KPN). Foreningens hjemsted er den kommune, hvor foreningen 
til enhver tid har postadresse. 

Formål  

§2 
Arbejdsgrundlaget for KPN er det kristne livs- og menneskesyn og det bibelske vidnesbyrd om den 
treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd, således som dette grundlag fælleskirkeligt er udtrykt i 
Lausannepagten, som vedtaget på den internationale kongres for verdensevangelisation i Lausanne i 
juni 1974 og i Capetownerklæringen 2010.  

§3 
Kirke Planter Net arbejder for at der udvikles og dannes fællesskaber, hvor mennesker kommer til tro 
på Jesus Kristus. 

Medlemskab  

§4 
Kristne organisationer, kirkesamfund og menigheder, der har en ansat daglig leder/ præst og egen 
foreningsvedtægt, kan søge om optagelse.  

§5 
Optagelse af nye medlemmer sker ved en enstemmig indstilling af bestyrelsen og skriftlig tilslutning af 
§2 og 3  

§6 
Medlemmer er forpligtet til at betale medlemsbidrag. Bidraget udgør 2% af medlemmets samlede 
gavindtægter, baseret på det senest afsluttede regnskabsår.  Lavere bidragsprocenter eller andre 
bidragsmodeller kan fastlægges efter aftale med formanden og skal godkendes af bestyrelsen. Bidraget 
til det efterfølgende år skal være fastlagt senest 1. oktober.  

§7 
Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig anmodning til bestyrelsens formand inden 1. oktober og 
træder ikraft med årets udgang. 



§8 
Restance af medlemsbidraget medfører, efter varsel, eksklusion. Eksklusion kan tidligst finde sted 14 
dage efter, at der til medlemmet har været sendt skriftligt påkrav om betaling af medlemsbidraget.  

§9 
Kommer et medlem i modstrid med foreningsgrundlaget og formål som anført i §§ 2-3 kan medlemmet 
ikke forblive medlem af Kirke Planter Net, og et simpelt flertal bestyrelsens medlemmer kan ophæve 
pågældende medlemskab.  

Bestyrelse 

§ 10  

Bestyrelsen sammensættes således således at hvert medlem vælger to personer som deres 
repræsentanter i bestyrelsen. Desuden vælger hvert medlem en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer 
vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen kan derudover supplere sig med op til to personer. Foreningens 
daglige leder er født medlem af bestyrelsen.  

§ 11 
Bestyrelsen konstituerer sig årligt i januar måned med formand, næstformand og sekretær. Den daglige 
leder har ikke stemmeret ved konstituering og kan ikke vælges til en post. 

§ 12 
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Kirke Planter Net. Den daglige ledelse varetages af den 
daglige leder.  
Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen arbejder i overensstemmelse med § 2 og 3. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede på bestyrelsesmødet.  
Bestyrelsens ordinære bestyrelsesmøder fastlægges i forretningsordenen, som den selv fastsætter. 
Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden og den daglige leder eller 1/3 af 
bestyrelsen finder det fornødent.  
Bestyrelsen ansætter og afskediger medarbejdere. Bestyrelsen kan uddelegere opgaven til den daglige 
leder. Bestyrelsen udpeger en kasserer.  
Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt flertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Beslutninger om afskedigelse af den daglige leder sker ved kvalificeret flertal i hele 
bestyrelsen.  

§ 13 
Ansættelsesforhold for lønnede medarbejdere følger de for arbejdsmarkedet gældende regler.  



Økonomi:  

§ 14 
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres regnskab over foreningens økonomi og en kasserer udpeges af 
bestyrelsen i eller udenfor bestyrelsen.  
Regnskabsåret følger kalenderåret.  
Regnskab revideres ved revisor.  

§ 15 
Foreningen tegnes af den daglige leder og bestyrelsesformand i forening vedrørende dispositioner med 
en økonomisk værdi af kr. 50.000,- eller derover.  

§ 16 
Den daglige leder og bestyrelsesformanden kan indgå forpligtende aftaler på vegne af foreningen. 

§ 17 
Ændring af vedtægterne kan på ske på bestyrelsesmøder med mindst 2/3 tilslutning af de afgivne 
stemmer.  

Ophør af foreningen:  

§ 18 
Hvis foreningens opløses, overgår Kirke Planter Nets midler efter bestyrelsens beslutning til et kirkeligt 
formål i Danmark, som ikke strider imod § 2og 3. En sådan opløsning skal besluttes af mindst 2/3 af 
bestyrelsen på 2 efter hinanden afholdte bestyrelsesmøder med mindst 6 ugers interval. 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet d. 29. Marts 2017 

Allan Axelsen  Keld Dahlmann 

Formand   Daglig leder


