
VEDTÆGTER 
FOR  

SAMMENSLUTNINGEN AF SUPERVISORER I FOLKEKIRKEN 

 
Formål: 

§ 1 

Sammenslutningen af supervisorer i Folkekirken har til formål at fremme supervisorernes 

interesser, herunder at fungere som fagligt forum for supervisorerne. 

 

 

Medlemmer: 

§ 2 

Adgang til at blive medlem af Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken har enhver præst, 

der har gennemført uddannelsen som supervisor ved Teologisk Pædagogisk Center og opnået 

godkendelse. 

stk. 2: Bestyrelsen kan dispensere herfra efter samråd med den siddende lektor i sjælesorg på FUV” 

Stk. 3 

Medlemskab opnås ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 

Stk. 4 

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der i to på hinanden 

følgende år ikke har betalt kontingent, betragtes som udmeldt. 

Stk. 5 

Hvis et medlem ikke arbejder i overensstemmelse med de af Sammenslutningen af Supervisorer i 

Folkekirken udarbejdede retningslinier for supervision, kan generalforsamlingen efter indstilling fra 

bestyrelsen ekskludere medlemmet. 

 

Generalforsamling: 

§ 3 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Sammenslutningen af Supervisorer i 

Folkekirken’s anliggender. 

Stk. 2 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. november og indkaldes skriftligt med en 

måneds varsel med følgende faste punkter på dagsordenen: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling. 

3. Formandens beretning. 

4. Godkendelse af regnskab. 

5. Vedtagelse af budget og kontingent. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse og to suppleanter. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 

Stk. 3 

Forslag til dagsordenens pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 

Stk. 4 

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Stemmeret har ethvert 

medlem, der har betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

 

 

 

 

Valg af bestyrelse: 



§ 4 
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. 2 medlemmer afgår hvert år 

efter tur. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 2 

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer. 

 

Bestyrelsen: 

§ 5 
Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, 

sekretær og kasserer ved første møde senest en måned efter generalforsamlingen. Bestyrelsen 

fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 2 

Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes retningslinier for arbejdet som supervisor, der skal 

godkendes af generalforsamlingen. 

 

§ 6 
Bestyrelsen står til ansvar overfor generalforsamlingen for forvaltning af midler og aktiviteter. 

 

Ændring af vedtægter: 

§ 7 

Ændring af vedtægter kan ske med ¾ majoritet på en generalforsamling. 

 

Opløsning af Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken: 

§ 8 

Til vedtagelse af opløsning af Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken kræves ¾ majoritet 

på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. 

Stk. 2 

Ved opløsning af Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken skal der træffes beslutning om 

formuens anvendelse. 

 

Ikrafttrædelse: 

§ 9 

Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 15. september 2003. 

Dirigent: Preben Kok 

 

Ændret og vedtaget som ovenstående på generalforsamlingen d. 27. august 2007, Smidstrup Strand. 

 

Ændret og vedtaget som ovenstående på generalforsamlingen den 13. september 2018, 

Løgumkloster 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


