
FORRETNINGSORDEN FOR  
KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUTs 

GENERALFORSAMLING 
(Vedtaget af KPIs bestyrelse den 09.05.2017) 

 

 
1. INDKALDELSE  
Stk. 1 Generalforsamlingen finder normalt sted i september måned.  
Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamling sker i maj-nummeret af KPIs Nyhedsbrev med offentliggørelse af 
dagsorden med oplysning om tid og sted.  
Stk. 3 Bestyrelsen har ret til at sætte yderligere punkter på generalforsamlingens dagsorden end de i 
vedtægterne § 7, stk. 2 nævnte. 
Stk. 4 Medlemmernes forslag til yderligere dagsordenspunkter samt kandidater til bestyrelse skal være KPIs 
formand i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.  
Stk. 5 Endelig dagsorden offentliggøres på KPIs hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen. 
Stk. 6 Tilmelding skal finde sted minimum syv dage forud for generalforsamlingen. 
Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling (vedtægternes § 7, stk. 3) varsles over for medlemmerne tre måneder 
forud. 
 
2. BESLUTNINGER OG AFSTEMNINGER 
Stk. 1 De fremmødte repræsentanter for KPIs medlemsorganisationer samt de personlige medlemmer har 
stemmeret på generalforsamlingen. 
Stk. 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når der er mindst 15 stemmeberettigede medlemmer til 
stede. 
Stk. 3 Alle beslutninger – bortset fra de i § 13, stk. 2 og § 14, stk. 1 samt afgørelser om optagelse og eksklusion 
(pkt. 5 i denne forretningsorden) – træffes med simpelt absolut flertal, dvs. med over halvdelen af de afgivne 
stemmer.  
Stk. 4 Skriftlig afstemning skal foretages, når et medlem fremsætter anmodning herom. 
Stk. 5 Bestyrelsens årsberetning sættes under afstemning på generalforsamlingen. Den daglige leders 
årsberetning fremlægges til orientering og kommentering. 
 
3. VALG TIL BESTYRELSEN 
Stk. 1 Ved valg til bestyrelse kan hvert medlem stemme på indtil så mange kandidater, som skal vælges. 
Stk. 2 I samme valghandling må hver kandidat kun tildeles én stemme. 
Stk. 3 For at blive valgt til bestyrelsen skal en person opnå mindst halvdelen af de afgivne stemmer. 
Stk. 4 Er der flere opstillede kandidater, end der er ledige pladser i bestyrelsen, og der ikke er nok kandidater, 
der opnår mere end halvdelen af stemmerne, foretages omvalg blandt de resterende kandidater til de ledige 
pladser. 
Stk. 5 Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater, som har fået lige mange stemmer, hvis kun 
én af dem skal vælges ind. 
Stk. 6 Generalforsamlingen vælger en bestyrelsessuppleant. Ved bestyrelsesvalghandlinger, hvor der er flere 
kandidater end det antal, der skal vælges ind i bestyrelsen, er den første person, som ikke opnår valg, 
suppleant. 
Stk. 7 Suppleanten kan af bestyrelsen inviteres med til bestyrelsesmøderne. 
Stk. 8 KPIs daglige leder og pædagogiske/teologiske ansatte deltager i generalforsamlingen uden stemmeret. 
 
4. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 
Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens beslutninger. 
Referatet lægges efter godkendelse på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen på KPIs hjemmeside. 



 
5. MEDLEMMER 
Stk. 1 Personer, der ønsker at være medlemmer af KPI, og som tilslutter sig vedtægternes §§2-3, bliver 
medlemmer ved at indbetale det årlige person-kontingent til KPI. For at være stemmeberettiget ved årets 
ordinære generalforsamling, skal kontingentet være indbetalt senest 14 dage forinden. 
Stk. 2 Organisationer, der ønsker at være medlemmer af KPI, og som tilslutter sig vedtægternes §§2-3, bliver 
medlemmer ved at sende en begrundet ansøgning til KPIs generalforsamling v. KPIs formand senest 21 dage 
før den ordinære generalforsamling. Organisationen bliver medlem af KPI, dersom mindst 2/3 af de 
stemmeberettigede på generalforsamlinger stemmer for. 
Stk. 3 Dersom KPIs bestyrelse, en medlemsorganisation eller et personligt medlem mener, at en organisation 
eller person uretmæssigt er medlem af KPI – fx fordi de i praksis ikke tilslutter sig §§ 2-3 – skal de senest 21 
dage før generalforsamlingen skriftligt fremsætte begrundet ønske om eksklusion af pågældende. Dersom 2/3 
af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for eksklusion af den pågældende organisation 
eller det pågældende personlige medlem, skal vedkommende ekskluderes. 
 
6. ÆNDRINGER 
Forslag til ændringer af forretningsordenen kan dagsordensættes og vedtages på samme generalforsamling. 
 
 
 
 
INFORMATIONS- OG INSPIRATIONSMØDE (Vedtægternes § 9), kaldet: SAMARBEJDSMØDE 
 
Stk. 1 Mødet ligger normalt på en hverdag i januar eller februar. 
Stk. 2 Indkaldelse sker ved udsendelse af dagsorden mindst to uger før mødet. 
Stk. 3 Dagsorden skal normalt indeholde minimum flg. punkter: 

 Orientering om det religionspædagogiske arbejde i de repræsenterede organisationer. 

 Fælles projekter (forberedelse, afvikling, evaluering). 

 Fælles konferencer etc. (forberedelse, afvikling, evaluering). 
Stk. 4 Senest syv dage før mødet skal den enkelte organisation oplyse, hvem der møder op for organisationen. 
Stk. 5 Der udarbejdes et referat af mødet, som udsendes senest to uger senere. 
Stk. 6 Ændringer af forretningsordenen for mødet kan foretages på generalforsamlingen efter samme regler 
som ovenfor. 


