medarbejderforhold er oprettet et medarbejderkonvent bestående af fastansatte medarbejdere.
Medarbejderkonventet vælger et medarbejderudvalg.
Konventet og medarbejderudvalgets funktion
fastsættes ved vedtægt.
§ 9 stk. 5
Kirkens Korshærs medlemmer udgøres af
medlemmerne af landsstyrelse, korshærsråd,
bestyrelser for selvejende institutioner under
Kirkens Korshær, storkredsenes repræsentanter (regionsudvalg) samt medarbejderudvalg.
§ 9 stk. 6
Kirkens Korshærs medlemmer har til opgave
efter gældende praksis at vælge medlemmer
til landsstyrelsen jf. § 4 stk. 2, at stemme om
ændringer i Kirkens Korshærs grundregler jf.
§ 13 samt at stemme om eventuelt ophør af
Kirkens Korshær jf. § 14.
§ 9 stk. 7
Støttemedlemmer i Kirkens Korshær har ikke
medlemsrettigheder

6. Regnskab
§ 10 stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 10 stk. 2
Budgetforslag for de enkelte arbejdsgrene
indsendes til landsstyrelsen inden et nærmere
fastsat tidspunkt. På grundlag af de således
foreliggende forslag lægger landsstyrelsen
budgettet for det kommende år.
§ 11
Hovedkontorets regnskab revideres af en
statsautoriseret revisor.

kræves underskrift af tre af landsstyrelsens
medlemmer eller to af disse sammen med
økonomichefen.

8. Ændring af Kirkens Korshærs
grundregler samt
organisationens ophør
§ 13
Ændringer i og tilføjelser til grundreglerne kan
vedtages, når mindst 3/4 af landsstyrelsens
medlemmer samt et flertal i medarbejderkonventet, et flertal af storkredsudvalgenes
repræsentanter på disses repræsentantmøde
og et flertal af korshærsrådenes medlemmer
på disses fællesmøde stemmer derfor.
§ 14
Til ophævelse af Kirkens Korshær kræves, at
et herom fremsat forslag vedtages af mindst
3/4 af landsstyrelsens medlemmer. Desuden
skal vedtagelsen godkendes med 2/3 flertal af
et i denne anledning indkaldt medarbejderkonvent, med 2/3 flertal af et i samme anledning
indkaldt møde af storkredsudvalgenes stemmeberettigede repræsentanter og 2/3 flertal af
et i samme anledning indkaldt fællesmøde for
korshærsrådsmedlemmer. I tilfælde af at Kirkens Korshær ophæves, tilfalder formuen efter
landsstyrelsens nærmere afgørelse andet
folkekirkeligt arbejde med beslægtet formål.
Til landsstyrelsens vedtagelse herom kræves
mindst 3/4 af medlemmernes stemmer.

9. Ikrafttræden
§ 15
Grundreglerne er gældende fra den 11. oktober 2012.

7. Tegningsregler
§ 12 stk. 1
Kirkens Korshær tegnes kollektivt enten af
to af landsstyrelsens medlemmer eller en af
disse sammen med økonomichefen.
§ 12 stk. 2
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom
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2. Kirkens Korshærs Landsstyrelse

3. Ledelse

§ 4 stk. 1
Landsstyrelsen er Kirkens Korshærs øverste
myndighed med det endelige ansvar for alt
korshærsarbejde.
§ 4 stk. 2
Landsstyrelsen består af mindst 11 og højst 13
medlemmer, deriblandt korshærschefen, som
er født medlem.
Tre medlemmer vælges af repræsentanter for
storkredsudvalgene, en fra hver region på disses fællesmøde i forbindelse med årsmødet.
To medlemmer vælges af korshærsrådene på
disses fællesmøde.
To medlemmer vælges af og blandt medarbejderudvalgets medlemmer.
Tre til fem medlemmer vælges af landsstyrelsen.

§ 7 stk. 1
Korshærschefen varetager den daglige ledelse
af landsorganisationen Kirkens Korshær med
ansvar over for landsstyrelsen.
§ 7 stk. 2
Økonomichefen varetager den daglige ledelse
af hovedkontorets administration.

4. Medarbejdere
§ 8 stk. 1
Kirkens Korshærs ansatte medarbejdere
søges blandt medlemmer af Den Danske
Folkekirke, såfremt dette er af betydning for

Kirkens Korshærs virksomhed. Kirkens Korshærs ansatte og frivillige medarbejdere arbejder
ud fra Kirkens Korshærs målsætning og kristne
menneskesyn.
§ 8 stk. 2
Korshærschefen og alle fastansatte medarbejdere ansættes og afskediges af landsstyrelsen.
Landsstyrelsen kan bemyndige korshærschefen
til – i samvirke med det lokale korshærsråd – at
ansætte og afskedige korshærsledere. Landsstyrelsen kan bemyndige korshærslederne til
– i samvirke med det lokale korshærsråd – at
ansætte og afskedige afdelingsledere og øvrige
medarbejdere. I det landsstyrelsesmøde, hvor
ny chef skal vælges, deltager Københavns
biskop, såfremt denne måtte ønske det.

5. Organisation
§ 9 stk. 1
Sogne-, støtte- og butikskredse. Til at varetage
Kirkens Korshærs interesser med hensyn til
lokalt støttearbejde oprettes sogne-, støtte- og
butikskredse.
Storkredse. Til at koordinere Kirkens Korshærs
lokale sogne-, støtte og butikskredse oprettes
storkredse, og der nedsættes storkredsudvalg.
Storkredsudvalgene afholder i forbindelse med
årsmødet et årligt repræsentantmøde. Regler for
storkredsenes arbejde fastsættes ved vedtægt.
Regionsudvalg. Tilsvarende opretter storkredsene regionsudvalg for henholdsvis region øst,
region nord og region syd. Regionsudvalgene
afholder i forbindelse med årsmødet et årligt
fællesmøde.
Regler for regionsudvalgenes arbejde fastsættes ved vedtægt.
Årsmøde. Årsmøde afholdes inden udgangen af
oktober.
§ 9 stk. 2
Til at varetage ansvaret for Kirkens Korshærs
lokale sociale arbejde oprettes korshærsråd.
Regler for korshærsråd fastsættes ved vedtægt.
§ 9 stk. 3
Til at varetage ansvaret for Kirkens Korshærs
selvejende institutioner oprettes bestyrelser.
Regler for bestyrelser fastsættes ved vedtægt.
§ 9 stk. 4
Til styrkelse af fællesskabet og til at varetage

s

§ 15 Dato for vedtagelse

				
§1
Kirkens Korshær er en almennyttig forening,
der på den evangelisk lutherske folkekirkes
grund udfører diakonalt arbejde, og som i
videst muligt omfang samarbejder med lokale
folkekirkemenigheder.
§2
Kirkens Korshær har hjemsted i København,
hvor den er stiftet den 12. oktober 1912.
§ 3 stk. 1
Kirkens Korshærs målsætning er at yde hjælp
til nødstedte mennesker.
§ 3 stk. 2
Kirkens Korshærs målsætning søges nået
gennem:
- omsorgs,- rådgivnings- og behandlingsarbejde
- gudstjeneste, sjælesorg og forkyndelse
- informations- og dokumentationsarbejde
samt menings- og holdningsdannende virksomhed
Kirkens Korshærs arbejde omfatter bl.a.
hjemløseherberger, dagvarmestuer, natvarmestuer, byarbejder, arresthusarbejde,
bofællesskaber, kreds- og genbrugsvirksomhed, korshærsgudstjenester, Sct. Nicolai
Tjenesten, Mariatjenesten, misbrugsbehandling og familiebehandling.

For hver af de storkreds-, korshærsråds- og
medarbejdervalgte medlemmer af landsstyrelsen vælges en personlig suppleant.
Valgene gælder for fire år, med undtagelse af
valg af medarbejderrepræsentanter.
§ 4 stk. 3
Landsstyrelsen vælger af sin midte en formand
og en næstformand. Ingen af disse hverv kan
beklædes af korshærschefen eller medarbejderrepræsentanterne.
Landsstyrelsen konstituerer sig på sit første
møde efter Kirkens Korshærs årsmøde.
§5
Landsstyrelsen holder mindst seks møder om
året. Landsstyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af dens medlemmer er til
stede. Der føres en protokol over forhandlingerne, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ved afstemning
træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.
Står stemmerne lige, gør formandens stemme
udslaget.
§6
Landsstyrelsen udpeger et medlem i bestyrelser for selvejende institutioner, der bærer
Kirkens Korshærs navn. Landsstyrelsen skal
godkende indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster og samarbejdsaftaler med kommuner. Landsstyrelsen skal tillige godkende
vedtægter for disse institutioner samt ansættelse og afskedigelse af deres ledere.

1. Navn, hjemsted og formål

