
 

 

 

Vedtægter for Shir Hatzafon 

 

§ 1 – Navn og hjemsted 

Menighedens hebraiske navn er Shir Hatzafon, dens danske navn er Det progressive jødiske 

samfund i Danmark (PJD) og dens engelske navn er The Progressive Jewish Community in 

Denmark (PJD). 

§ 1, stk. 2 

Hjemsted for menigheden Shir Hatzafon er København. 

§ 2 – Formål 

Shir Hatzafon er en fuld-service menighed, der sikrer medlemmerne indhold og rammer i en 

progressiv jødisk livsform fra fødsel til død samt bidrager til udviklingen af jødisk liv i Danmark. 

Kvinder og mænd er ligestillede i alle forhold. Menigheden er tilknyttet World Union for 

Progressive Judaism. 

§ 2, stk. 2 

Til gennemførelse af formålsparagraffen: 

 Etableres jødiske uddannelsesprogrammer. 

 Afholdes sociale og kulturelle arrangementer. 

 Arbejdes for social retfærdighed (Tikkun Olam). 

 Udvises solidaritet med det jødiske folk og staten Israel. 

§ 3 – Medlemmer 

Som medlem af Shir Hatzafon kan optages personer, der er fyldt 18 år og som støtter menighedens 

formål, jfr. § 2, stk. 1. Optagelsen kan ske efter en ansøgning til bestyrelsen, som kan rådføre sig 

med den fungerende/rådgivende rabbiner. Der er følgende medlemsgrupper i menigheden: 

Shir Hatzafon 
Progressiv Jødedom i Danmark · Progressive Judaism in Denmark 
  



1. Et individuelt medlem med mindst en jødisk forældrer, som ønsker at opretholde den 

jødiske tro, og som under sin opvækst har deltaget i et jødisk liv. Eller det kan være en 

person, der er konverteret. 

2. Et associeret medlem (en ikke-jødisk person), som går ind for menighedens formål, jfr. § 2, 

stk. 1, samt en person der er i gang med menighedens konverteringsprogram. 

3. Venner af Shir Hatzafon er personer – i ind- og udland – der støtter menighedens formål, jfr. 

§ 2, stk. 1, men som ikke deltager i menighedens aktiviteter. 

§ 3, stk. 2 

Medlemskab af Shir Hatzafon medfører følgende rettigheder: 

 Individuelle og associerede medlemmer har ret til at deltage i menighedens aktiviteter. 

 Individuelle medlemmer har ret til at lede bøn og gudstjeneste og er valgbare til 

menighedens bestyrelse. 

 Associerede medlemmer har ret til at stemme på menighedens generalforsamlinger. 

 Bestyrelsen har ret til at indføre andre medlemskategorier. 

 Venner har ret til at blive forsynet med informationer om menigheden. 

§ 3, stk. 3 

Bestyrelsen kan med baggrund i historiske omstændigheder udnævne personer som 

æresmedlemmer af Shir Hatzafon under henvisning til disse personers særlige indsats for en positiv 

udvikling af menigheden. Alle medlemmer kan fremsætte forslag om at hædre en person med en 

udnævnelse til æresmedlem. 

§ 3, stk. 4 

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et medlem af bestyrelsen. 

§ 4 – Eksklusion 

Såfremt et medlem har gjort sig skyldig i et særligt graverende forhold, kan vedkommende af 

bestyrelsen ekskluderes af menigheden. Ethvert ekskluderet medlem har ret til personligt at 

forelægge sin sag på den førstkommende generalforsamling, jfr. § 5, stk. 1. 

§ 4, stk. 2 

Personer, der tidligere har været medlemmer af menigheden, kan ikke genoptages som medlemmer, 

før en evt. gæld til menigheden er betalt. 



§ 5 – Generalforsamling 

Den øverste myndighed for menigheden Shir Hatzafon er generalforsamlingen. 

§ 5, stk. 2 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af april måned med 

følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Forelæggelse og godkendelse af beretning fra menighedens bestyrelse. 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt godkendelse af medlemsbidrag. 

6. Forslag. 

7. Valg til bestyrelsen. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

§ 5, stk. 3 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens 

medlemmer eller mindst 1⁄4 af medlemmerne forlanger det med angivelse af en dagsorden. 

§ 6 – Indkaldelse til generalforsamling 

Generalforsamlingen indkaldes pr. e-mail med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen til en 

ekstraordinær generalforsamling skal ske pr. e-mail med mindst 8 dages varsel. 

§ 6, stk. 2 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal forelægges skriftligt for bestyrelsen 

senest 8 dage før generalforsamlingsdagen. 

§ 7 – Afstemning 

Ethvert individuelt eller associeret medlem, der er fyldt 18 år, og som er ajour med sit 

medlemsbidrag på generalforsamlingsdagen, er stemmeberettiget. Stemmeberettigede medlemmer 



kan højst stemme på vegne af 3 andre stemmeberettigede medlemmer på basis af skriftlige 

fuldmagter. 

§ 7, stk. 2 

Menighedens generalforsamling tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig 

om beslutninger om vedtægtsændringer, jfr. § 7, stk. 3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder 

forslaget. 

§ 7, stk. 3 

Forslag til vedtægtsændringer og til økonomiske dispositioner, som vedrører mindst 30% af 

menighedens årlige indtægter året forinden, kan vedtages, når mindst 2/3 af samtlige individuelle og 

associerede medlemmer personligt eller ved fuldmagt er tilstede på generalforsamlingen, og når 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 7, stk. 4 

Er mindre end 2/3 af samtlige individuelle og associerede medlemmer repræsenteret personligt eller 

ved fuldmagter til stede, og er der samtidig opnået flertal for forslaget med 2/3 af de afgivne 

stemmer, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 

§ 7, stk. 5 

På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages, hvis 2/3 af samtlige 

tilstedeværende medlemmer samt fuldmagter stemmer for forslaget, uanset hvor mange 

medlemmer, der er tilstede. 

§ 8 – Menighedens bestyrelse 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af menigheden og til at 

udføre generalforsamlingens beslutninger. 

§ 8, stk. 2 

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær samt fastlægger sin 

forretningsorden. 

§ 8, stk. 3 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. I lige kalenderår vælges op til fire 

medlemmer. I ulige kalenderår vælges op til tre medlemmer. 

 



§ 8, stk. 4 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, supplerer bestyrelsen sig selv med en person, som er valgbar til 

bestyrelsen. Det af bestyrelsen optagede erstatningsmedlem skal til valg på førstkommende 

generalforsamling. 

§ 8, stk. 5 

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer samt en suppleant. 

§ 8, stk. 6 

En afgående formand kan blive udnævnt til honorær viceformand af generalforsamlingen for den 

nyvalgte formands embedsperiode. Den honorære viceformand kan deltage i alle bestyrelsesmøder 

som medlem uden stemmeret, men er ikke pålagt mødepligt. Den honorære viceformand kan 

tildeles opgaver af bestyrelsen, f.eks. som repræsentant for Shir Hatzafon ved sociale, kulturelle og 

politiske begivenheder både i Danmark og internationalt. 

§ 9 – Bestyrelsens forretningsorden 

Bestyrelsen beslutter sin egen arbejdsform med møder mindst hver anden måned. Der føres 

protokol over de afholdte møder. Bestyrelsen har ligeledes ansvaret for dokumentation af 

menighedens officielle aktiviteter. 

§ 9, stk. 2  

Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvor der kan opstå 

habilitetsproblemer. 

§ 9, stk. 3 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

§ 10 – Tegningsret 

Menigheden tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet medlem af bestyrelsen. 

§ 11 – Menighedens regnskab 

Menighedens regnskabsår følger kalenderåret. 

§ 11, stk. 2 

Kassererens prokura fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsens egen arbejdsform. 

 



§ 11, stk. 3 

Kassererens regnskabsførelse attesteres af revisorerne i god tid før udsendelse af materiale til den 

ordinære generalforsamling. 

§ 12 – Opløsning 

Opløsning af menigheden Shir Hatzafon følger afstemningsreglerne i § 7, stk. 3-5. 

§ 12, stk. 2 

Opløsning af menigheden forestås af to likvidatorer, der vælges på den ekstraordinære 

generalforsamling, hvor opløsningen endeligt er besluttet. 

§ 12, stk. 3 

Efter realisering af menighedens aktiver og passiver tilfalder menighedens formue en dansk jødisk 

velgørende organisation. 

§ 13 – Virkning 

Således vedtaget på menighedens ekstraordinære generalforsamling i København den 4. februar 

2017 på Østerbro. 


