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1. Navn:
Folkekirkens Hus.

2. Forankring og hjemsted:
Folkekirkens Hus er forankret i Den Danske Folkekirke.
Initiativet til Folkekirkens Hus er taget af provstiudvalget i Skads provsti i samråd med alle
menighedsråd i provstiet på budgetsamrådet d. 31. august 2017.
Folkekirkens Hus har hjemsted i Skolegade 52, 6700 Esbjerg – Esbjerg Kommune.
3. Formål:
Med udgangspunkt i det kristne livssyn og værdisæt skal Folkekirkens Hus være åbent for
alle.
Huset har primært 3 fokusområder:
* Unge sårbare i alderen 15-30 år
Vi ønsker:
- at styrke og udvikle provstiets indsats i forhold til sårbare unge
-at udvikle muligheder for, at sårbare unge gennem gode oplevelser knyttes tættere til
Folkekirken
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* Café-arrangementer, foredrag, intimkoncerter, samtalesaloner og andet.
Vi ønsker:
- at arrangere aftner med samtaler om eksistentielle emner
- at give muligheder for afholdelse af arrangementer som foredrag, intimkoncerter m.m.
* Fysisk værested for socialpræsten og ungdomsgadepræsten
Vi ønsker:
- at give socialpræsten og ungdomsgadepræsten fysiske rammer, hvor de kan tilbyde deres
hjælp og støtte til individuelle sociale og personlige problemer
- at give mulighed for, at enhver, der ønsker det, kan gøre brug af præstens tilbud og
aktiviteter.
4. Forretningsudvalget
Forretningsudvalget består af:
Provsten for Skads provsti
Et medlem valgt af provstiudvalget (valget sker for 2 år i lige år).
Et medlem valgt af Vor Frelsers Sogns Menighedsråd
4 medlemmer valgt blandt menighedsrådene i Skads provsti. Dog må ingen af de 4 valgte
medlemmer samtidig være medlem af provstiudvalget. Valg til forretningsudvalget sker for 2
år ad gangen, hvor 2 medlemmer vælges i lige år, og 2 medlemmer vælges i ulige år.
Herudover vælges 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Forretningsudvalget har ansvar for den overordnede drift af Folkekirkens Hus, dvs. økonomi,
ansættelsesforhold samt iagttagelse af målsætning.
Der ansættes en leder af Folkekirkens Hus, som på forretningsudvalgets vegne, forestår den
daglige ledelse.
Forretningsudvalget er i praksis ansættende myndighed for ikke-gejstlige ansættelser.
Forretningsudvalget indstiller ansættelser og evt. afskedigelser til Vor Frelsers Sogns
Menighedsråd, der fungerer som den formelt ansættende og afskedigende myndighed.
Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Forretningsudvalget fastsætter selv forretningsorden.
5. Repræsentantskabet
Repræsentantskabet udgør menighedsrådene fra Skads provsti. Forretningsudvalget kan
invitere relevante samarbejdspartnere til deltagelse i repræsentantskabsmødet, dog uden
stemmeret.
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Hvert menighedsråd har op til 2 stemmeberettigede medlemmer ved
repræsentantskabsmøderne, hvoraf mindst det ene medlem skal være medlem af
menighedsrådet.
Senest 7 dage før et repræsentantskabsmøde tilmelder menighedsrådet deres deltagende
medlemmer til det forestående repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabsmødet afholdes i april. Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet
udsendes til menighedsrådene senest 4 uger før afholdelsen. Forslag til dagsorden
fremsendes til formanden for Forretningsudvalget senest 14 dage før
repræsentantskabsmødet.
Dagsorden lægges på hjemmesiden http:/Skadsprovsti.dk samt på Den Digitale Arbejdsplads
(DAP) senest 7 dage i forvejen. Alle interesserede medlemmer af menighedsrådene er
berettigede til at deltage. I tilfælde af afstemning har hvert menighedsråd 2 stemmer. Der
kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og højest med 1 stemme pr. medlem.
Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet skal indeholde en dagsorden, der som minimum
har følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning.
Forelæggelse af regnskab for det foregående år.
Budgetforslag for det kommende år og overslag over det efterfølgende år.
Indkomne forslag.
Valg af 2 medlemmer fra menighedsrådene til forretningsudvalget.
Eventuelt.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes såfremt et flertal i forretningsudvalget
eller mindst 25% af menighedsrådene i provstiet foreslår det. Forslaget med angivelse af
dagsordenpunkter skal indsendes til forretningsudvalget. Forretningsudvalget indkalder til
ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest 14 dage efter modtagelse af ønsket om
ekstraordinært møde. Mødet afholdes senest 1 måned efter modtagelsen af ønsket om
ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

6.Økonomi
Økonomi for Folkekirkens Hus administreres formelt som en konto under Vor Frelsers Sogns
Menighedsråd. Forretningsudvalget for Folkekirkens Hus har ansvar for den økonomiske drift
af Folkekirkens Hus.
Folkekirkens Hus indgår som en integreret del af bogføringen for Vor Frelsers Sogns
Menighedsråd. Regnskabet revideres ikke særskilt, men revideres alene som en del af
revisionen af regnskabet for Vor Frelsers Sogns Menighedsråd. Budgetprocessen
gennemføres som en integreret del af budgetproceduren for Vor Frelsers Sogns
Menighedsråd. Der udarbejdes særskilt regnskab for Ungdomsgadepræstens aktiviteter.
Regnskab for Ungdomsgadepræstens aktiviteter revideres.
Præsten for socialt udsatte aflønnes via præstebevillingen.
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Ungdomsgadepræsten aflønnes delvist af præstebevillingen, delvist med tilskud fra Esbjerg
kommune og delvist af Skads provsti. Af hensyn til formålsdokumentation for Esbjerg
kommune, laves der særskilt underregnskab for ungdomsgadepræsten.
Den øvrige økonomi tilvejebringes ved bevillinger fra Skads Provstiudvalg samt eventuelt ved
donationer.
Forretningsudvalget aflægger et årligt regnskab, senest ved udløbet af april måned.
Regnskabet fremsendes umiddelbart efter til Skads provstiudvalg og kan derefter rekvireres
af alle interesserede ved henvendelse til Folkekirkens Hus.
7. Rapportering
Forretningsudvalget aflægger beretning på repræsentantskabsmødet. Referater fra møder
fremsendes til Skads provsti og lægges på hjemmesiden www.skadsprovsti.dk.
8. Afvikling
Ønsker Forretningsudvalget at afvikle Folkekirkens Hus, kan dette gøres efter forhandling på
et ordinært repræsentantskabsmøde, under forudsætning af at mindst 2/3 ønsker afvikling
af Folkekirkens Hus. Punktet behandles herefter på et efterfølgende
repræsentantskabsmøde, hvor der kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte. Herefter
indstiller Forretningsudvalget beslutningen til Provstiudvalget i Skads provsti. Provstiudvalget
inddrager menighedsrådene i samråd forinden en eventuel beslutning om afvikling
iværksættes.
Et eventuelt overskud eller underskud samt værdi ved salg af Folkekirkens Hus vil tilgå en
prohiberet konto i Ribe Stift, hvor formålet er finansiering af anlægsaktiviteter hos
Menighedsrådene i Skads provsti/Esbjerg ligningsområde efter Provstiudvalgets prioritering i
forbindelse med årlige budgetprioriteringer.
9. Ændring af vedtægter
Vedtægterne kan ændres på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde med
2/3 flertal.

------------------------------------------------------Stiftende repræsentantskab 25.januar 2018 i Vor Frelsers Sogns Sognehus.
Følgende sogne var med på det første repræsentantskabsmøde: Gjesing Sogn, Grundtvigs
sogn, Hjerting Sogn, Jerne Sogn, Nordby/Fanø Sogn, Treenigheds sogn og Zions Sogn.
Vedtægterne er revideret på repræsentantskabsmødet, 15.november 2018. På dette møde
deltog også Kvaglund Sogn og Tjæreborg Sogn.
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