Vedtægter for Kirkehøjskolen i Vejle Provsti
§1
Vejle Provstis Kirkehøjskole er en selvejende institution, som er oprettet af menighedsråd i Vejle Provsti.
§2
Formålet for Kirkehøjskolen er at formidle livsoplysning.
Emner om kirke og tro tages op – sammen med folkelige foredrag, hvor historien og litteraturen kaster lys over det at
være menneske.
§3
Medlemskredsen består af Kirkehøjskolens faste deltagere.
Menighedsrådene i Vejle Provsti bidrager til Kirkehøjskolens drift med et årligt bidrag via provstiets fælles ligning efter
bestemmelser fastsat på provstiets budgetsamråd.
§4
Ledelsen udgøres af en bestyrelse på syv medlemmer: Tre præster, som vælges på et provstikonvent og fire læge medlemmer bosat i Vejle Provsti, som vælges på generalforsamlingen. Valgperioden er to år, og genvalg kan finde sted.
Provstikonventet vælger en suppleant for præsterne, og generalforsamlingen vælger to suppleanter bosat i Vejle Provsti.
Valgperioden for suppleanter er et år, og genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger ud af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
§5
Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med årets første højskoledag.
Indkaldelse sker sammen med det udsendte program for Kirkehøjskoledagene i løbet af december måned.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
§6
Dagsorden for den årlige generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget.
4. Forslag fra medlemskredsen.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af to revisorer.
7. Eventuelt.
§7
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når Vejle Provstikonvent eller mindst 5 menighedsråd skriftligt
forlanger det. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel.
§8
Generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling træffer sine beslutninger ud fra simpelt flertal.
§9
Kirkehøjskolens regnskabsår går fra den 1. december – den 30. november.
§ 10
Kirkehøjskolen kan opløses ved en beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor de fremmødte vedtager dette. Dersom Kirkehøjskolen ved opløsning har formue, vil sådanne forhold være at overdrage til Vejle Provstiudvalgs afgørelse.
§ 11
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af Kirkehøjskolens som sådan pådragne forpligtelser.

Ovenstående vedtægter en godkendt på generalforsamlingen den 18. januar 1996 og revideret på ordinære generalforsamlinger den 22. januar 2009, den 20. januar 2011 og den 16. januar 2014.

