
Forslag til LOVE 
FOR 

T E O L O G I S K F O R E N I N G I K Ø B E N H A V N 
Stiftet den 5. oktober 1905. 

§ 1. 
Foreningens navn er »Teologisk Forening i København«. Hvor ikke an

det nødvendiggøres, kaldes foreningen -»Teologisk Forening«. 
§ 2. 

Foreningens førmål er at gøre den studerende ungdom og andre teologisk 
interesserede bekendt med den teologiske forsknings metoder og resultater, 
og at fremkald^ drøftelse af disses videnskabelige værdi og praktiske betyd
ning. 

§ 3. 
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, sammenkal

des af bestyrelsen og vælger selv sin dirigent. Den træffer alle beslutninger 
ved almindelig stemmeflerhed (jvf. dog §§ 10 og 1 8 ) , og enhver afstemning 
kan af blot eet medlem kræves foretaget skriftligt. 

Den ordentlige generalforsamling skal sammenkaldes årligt i april eller 
maj måned med mindst 8 dages varsel. 

Overordentlig generalforsamling skal sammenkaldes med mindst 3 dages 
varsel, når skriftlig begæring herom, underskrevet af mindst 25 medlem
mer og med opgivelse af dagsorden, indsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen 
er da pligtig at sammenkalde generalforsamlingen senest 14 dage efter 
begæringens modtagelse, og underskriverne har mødepligt. 

Endelig kan bestyrelsen sammenkalde overordentlig generalforsamling, 
så ofte den finder det ønskeligt. 

Alle generalforsamlinger varsles ved meddelelse til medlemmerne eller 
i dagspressen, samt ved opslag af dagsorden på universitetet. 

På den ordentlige generalforsamling aflægger formanden beretning og 
og kassereren regnskab for det forløbne år. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan kræves at 
være indsendt skriftligt til bestyrelsen indtil 4 dage forinden. 

§ 4. 
Generalforsamlingen vælger foreningens formand, som skal være teolo

gisk kandidat. Ligeledes vælges mindst 4, men højst 5 bestyrelsesmedlem
mer, hvoraf mindst een bor være teologisk kandidat, og mindst to skal 
være teologiske studenter. Endelig vadges 2 suppleanter, som skal være 
teologer, og 2 revisorer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen. 
Valget gælder for et år. 

Den ved generalforsamlingen valgte bestyrelse tiltræder, når det løbende 
semesters planlagte program er afsluttet. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, sekretær 
og kasserer. 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, dog 
mindst 2 gange hvert semester. 

Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er 
til stede. Alt afgøres ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for
mandens stemme afgørende. 

Formanden leder foreningens møder og bestyrelsesmøder og er for
eningens officielle repræsentant. I hans forfald fungerer næstformanden. 

§ 6. 
Sekretæren fører foreningens korrespondance og en protokol over gene

ralforsamlinger og bestyrelsesmoder. Endvidere skal han bekendtgøre mø
der o. I. samt lade føre en protokol med kort referat af de afholdte møder. 
Han har endelig ansvaret for foreningens arkiv. 

§ 7 -
Kassereren tø rer regnskab over foreningens indtægter og udgifter, sørger 

for kontingentopkrævning og fører en fortegnelse over foreningens med
lemmer. 

§ 8. 
Medlem af foreningen kan enhver teologisk kandidat eller student blive. 

Med bestyrelsens godkendelse kan ikke-teologer optages som medlemmer. 



§ 9. 
Enhver indmeldelse regnes fra det semesters begyndelse, i hvilket den 

er sket, og ingen kan indmeldes for kortere tidsrum end et år. 
§ 10. 

Udmeldelse skal foregå ved skriftlig meddelelse til kassereren senest 28. 
februar eller 30. september, efter hvilke datoer man er pligtig at betale 
kontingent for det påbegyndte semester. 

Har et medlem ikke belalt kontingent i et år, sletles han af medlems
listen og kan ikke senere optages uden at have betalt sin gæld. 

Uden anden grund end den her nævnte, kan et medlem kun udelukkes 
af foreningen, når generalforsamlingen med to tredjedeles majoritet træf-
fer beslutning derom. 

§ 
Foreningen skal afholde møder med foredrag, almindeligvis efterfulgt 

af diskussion. I forårssemesteret skal ordentligvis afholdes 7, i efterårs
semesteret 6 møder. Møderne afholdes så vidt muligt hver fjortende dag, 
og helst på en fast ugedag. 

Bestyrelsen kan udvide adgangen til møderne, eller, når den finder det 
ønskeligt, gøre mødet offentligt. 

Alle møder skal bekendtgøres ved opslag på universitetet. 
§ 12. 

Bestyrelsen lægger programmet og indbyder talere uden hensyn til, om 
disse er teologer eller e j . 

Ved valg af talere skal der dog tages rimeligt hensyn til alle teologiske 
discipliner, og der må ikke lægges eensidig vægt på nogen teologisk eller 
kirkelig(observans) 

Foreningen skal afholde mindst een selskabelig sammenkomst om året, 
og kan lade afholde ture eller udflugter, (normalt dog kun een udflugt i 
hvert semester. 

§ 14. 
Program for møder o. 1. skal tilsendes medlemmerne i den form, besty

relsen finder(opportun.) 

Bestyrelsen fastsætter kontingentet, men kan ikke foretage forhøjelse 
eller nedsættelse uden generalforsamlingens billigelse. 

Kontingentet opkræves på en sådan måde, at der gives medlemmerne 
anledning til i et tidsrum, der spænder over mindst 2 mødeaftener, og 
som skal bringes til medlemmernes kundskab, at indbetale kontingentet 
kontant ved møderne eller pr. giro. Først derefter kan betaling indkræves 
ved postopkrævning, og udgifterne herved påhviler da medlemmet. 

Kontingentet skal være lavere for studenter og for medlemmer uden for 
Storkøbenhavns postdistrikt. 

Bestyrelsen kan, efter derom indgivne ansøgninger, tilstå et begrænset 
antal medlemmer fritagelse for at betale kontingent for et nærmere fastsat 
tidsrum. 

§ 16. 
Foreningen kan på bestyrelsens foranledning udgive skrifter og udsætte 

prisopgaver, som kun medlemmer har adgang til at besvare. Bedømmelses
komitéen vælges af bestvrelsen, der fastsætter betingelserne. 

§ 17. 
I særlige tilfælde kan generalforsamlingen på bestyrelsens forslag ved

tage udnævnelse af æresmedlemmer, som da får overrakt æresbrev og fri
tages for kontingent. 

§ 18. 
Ændringer i lovene skal vedtages på en generalforsamling med mindst 

to tredjedeles majoritet. 
Foreningen kan ikke opløses, så længe en tiendedel af medlemmerne 

ønsker den opretholdt på en generalforsamling. 
I tilfælde af opløsning skal det teologiske fakultet ved Københavns uni

versitet anmodes om at anvende foreningens midler til fordel for studen
terne. 

Disse love er vedtaget på generalforsamlingen den 1951 og 
træder i kraft straks. Samtidig oplueves »Love for Ny theologisk Forening« 
af 5. oktober 1905. > 


