
(VEDTAGET FORSLAG) 
 

Vedtægt for Det Jødiske Samfund i Danmark  
(Det Mosaiske Troessamfund) 
 
 

Kapitel 1 
Det Jødiske Samfunds styrelse 

 
§ 1. Det Jødiske Samfund i Danmark – Det Mosaiske Troessamfund (herefter benævnt Det Jødiske Samfund) 
bestyres af: 
 

A.    En delegeretforsamling, der er Det Jødiske Samfunds øverste lovgivende myndighed.  
B. Et repræsentantskab, der varetager Det Jødiske Samfunds administrative anliggender. 

 
 

Kapitel 2 
A. Delegeretforsamlingen 

 
§ 2. Delegeretforsamlingen består af op til 20 delegerede samt af repræsentantskabets formand 
(næstformand), jf. § 17. 
 
Stk. 2. Delegeretforsamlingen vælges af Det Jødiske Samfunds valgberettigede medlemmer i 
overensstemmelse med de i disse bestemmelser indeholdte regler. 
 
§ 3. Valgret ved valg af delegerede har ethvert medlem, som tilhører Det Jødiske Samfund, som er fyldt 18 år 
og har betalt et pålignet bidrag i det år valget finder sted. 
 
§ 4. Valgbar som delegeret er enhver, der er valgberettiget, dog med undtagelse af Det Jødiske Samfunds 
repræsentanter. 
 
§ 5. Valg til delegeretforsamlingen finder sted hvert fjerde år i december måned, således at valget er gældende 
fra den følgende 1. januar. 
 
§ 6. Ingen kan udøve valgret, uden at være optaget på valglisten. Denne udarbejdes de år, i hvilke der skal finde 
valg sted til delegeretforsamlingen. 
 
Stk. 2. Valglisten affattes af Det Jødiske Samfunds kontor under tilsyn af et udvalg på 4 medlemmer, der vælges 
af delegeretforsamlingen blandt de delegerede. 
 
Stk. 3. Valget bekendtgøres senest i den 11. uge før valget i Det Jødiske Samfunds medlemsblad eller 
nyhedsbrev. I bekendtgørelsen vil det tillige være angivet, når og hvor valget finder sted, og at anmeldelse af 
kandidatliste kan ske i løbet af 3 uger. Såfremt valg kan gennemføres internetbaseret med samtidig mulighed 
for brevafstemning, kan Delegeretforsamlingen træffe beslutning herom. 
 
Stk. 4. Valgbestyrelsen træffer hurtigst muligt afgørelse om klager over valglisten. Denne afgørelse kan 
indenfor 1 uge indbringes for klageudvalget, jf. § 41. 
 
 
Stk. 5. Senere klage over nogens optagelse eller udeladelse kan ikke komme i betragtning. 
 
§ 7. Valgbestyrelsen består af delegeretforsamlingens formand samt af 4 af delegeretforsamlingens valgte, af 
hvilke 2 skal være medlemmer af delegeretforsamlingen, mens 2 vælges blandt Det Jødiske Samfunds øvrige 
valgberettigede medlemmer. 



 
§ 8. Valget sker ved forholdstalsvalg i henhold til lister, hvorpå bestemte personer bringes i forslag til valg. 
Enhver sådan kandidatliste skal være afgivet til Det Jødiske Samfunds kontor inden den i § 6 ommeldte frist. 
Listen skal være underskrevet af 20 vælgere som stillere. Ingen kan være stiller for mere end én liste og ingen 
kan være opstillet uden at have givet samtykke, ligesom kandidaten alene kan være opstillet på én liste.  
 
Stk. 2. Hvis en rettidigt indgivet liste ikke opfylder de foreskrevne betingelser, skal valgbestyrelsen snarest give 
den første stiller på den pågældende liste meddelelse om listens mangler med adgang til listens berigtigelse 
inden 24 timer. 
 
Stk. 3. Valgbestyrelsen skal kassere de lister, der herefter ikke måtte opfylde de foreskrevne betingelser, 
ligesom den på listerne skal udslette navnene på de kandidater, der ikke måtte være valgbare. 
 
Stk. 4. Valgbestyrelsen betegner de indkomne kandidatlister hver med sit bogstav (A, B, C o.s.v.). Skulle der 
ved fristens udløb være anmeldt mindre end 20 kandidater eller i alt 20 kandidater anses disse for valgt. 
Såfremt delegeretforsamlingen består af eller kommer til at bestå af mindre end 20 valgte, reduceres antallet 
af delegerede forholdsmæssigt – idet der rundes op - i relation til de i denne vedtægt relevante bestemmelser, 
herunder §§ 17, stk. 5, 18, stk. 4, 19, stk. 2, 25, 35, stk. 2 og 43. 
 
Stk. 5. Såfremt der ikke er fremkommet mindst 10 valgbare kandidater, fortsætter den valgte 
delegeretforsamling i yderligere 1 år, hvorefter nyvalg afholdes efter de almindeligt gældende regler. 
 
§ 9. Senest 14 dage inden valgets afholdelse vil der være at tilstille hver valgberettiget: 
 

a) en af kontoret udstedt stemmeseddel med mærke, der ikke kan efterlignes, 
 
b) meddelelse om, hvilke kandidatlister, der er gyldigt indleverede med angivelse af listernes bogstav, 

kandidaternes og stillernes navne samt tid og sted for valghandlingen, 
 
c)    frankeret kuvert med løbenummer til brug for stemmeafgivelsen. 

 
Stk. 2. Stemmesedlerne skal være således affattede, at der på hver stemmeseddel findes trykt betegnelserne på 
samtlige godkendte kandidatlister og navnene på de kandidater, der er opført på de pågældende lister. Hver 
listes betegnelse (bogstav) og dennes kandidater anbringes i et felt. Felterne anbringes under hinanden adskilt 
af tykke streger. Stemme afgives ved at sætte kryds ud for den liste eller den kandidat på samme liste, vælgeren 
ønsker at stemme på.  
 
§ 10. I en uge, før valget finder sted, henstilles i Det Jødiske Hus i en aflåst stemmekasse, hvori enhver vælger 
til den tid på dagen, der nærmere måtte blive bekendtgjort, kan nedlægge sin stemmeseddel. Stemmesedlen 
kan dog også indsendes pr. post til Det Jødiske Samfunds kontor. 
 
§ 11. Valgbestyrelsen giver møde ved den berammede valghandling.  
 
Stk. 2. Efter at der er givet de tilstedeværende vælgere adgang til at aflevere deres stemmeseddel, erklæres 
stemmeafgivningen for sluttet. 
 
Stk. 3. Derefter åbnes stemmekassen, hvorefter optælling finder sted af de stemmer, der er afgivet på de 
forskellige lister og kandidater. 
 
Stk. 4. Opgørelsen af valget skal senest være afsluttet den påfølgende dag. 
 
§ 12. Fordelingen af mandaterne mellem de forskellige kandidatlister sker således, at det samlede stemmetal 
for samtlige lister deles med antallet af de delegerede, der skal vælges. Med det herved fremkomne tal deles 
listernes stemmetal, og ved denne beregningsmåde udfindes det, hvor mange mandater hver liste er berettiget 



til. Hvis de ved delingen tilkomne kvotienter, når brøkerne bortkastes, tilsammen ikke giver det hele antal 
mandater, forhøjes de største brøker, indtil antallet er nået. 
 
§ 13. Når det på den i § 12 omhandlede måde er opgjort, hvor mange medlemmer, der skal vælges af hver 
kandidatliste, bestemmes det hvilke af listernes kandidater, der skal erklæres for valgt. Særskilt for hver 
kandidatliste fordeles de stemmesedler, som er afgivet for listen, således, at stemmesedler, på hvilke vælgerne 
har sat kryds udfor navnet på en af listens kandidater, samles i bunker for sig efter navnet på den kandidat, for 
hvilken afkrydsning er sket (personlige stemmer), mens stemmesedler, der er afkrydset ud for kandidatlistens 
bogstav eller listebetegnelse eller i øvrigt på en sådan måde, at det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken 
kandidat vælgeren har villet give sin stemme, samles i en bunke for sig (listestemmer). 
 
Stk. 2. Når samtlige for kandidatlisten afgivne stemmesedler på denne måde er fordelt, optælles det, hvor 
mange stemmer hver kandidat har fået (personlige stemmer), og hvor mange stemmer der i øvrigt er afgivet 
for listen (listestemmer). 
 
Stk. 3. Valgbestyrelsen udfinder derefter det fordelingstal, der vil være at lægge til grund for hver kandidatliste 
ved kandidaternes udvælgelse af listen. Dette tal udfindes ved at dividere antallet af samtlige for kandidatlisten 
afgivne stemmer med et tal, der er én større end det antal medlemmer, der skal vælges for listen; det 
fremkomne forholdstal, forhøjet til det påfølgende hele tal, er fordelingstallet for den pågældende 
kandidatliste. 
 
Stk. 4. Særskilt for hver kandidatliste fordeler valgbestyrelsen derpå listestemmerne til listens kandidater på 
følgende måde: 
 
Til det antal personlige stemmer, som er opnået af den som nr. 1 på kandidatlisten opførte kandidat, lægges et 
så stort antal af listestemmer, at fordelingstallet nås. De listestemmer, der herefter bliver tilovers, lægges derpå 
til de personlige stemmer, som nr. 2 på kandidatlisten har opnået, indtil fordelingstallet nås, og på tilsvarende 
måde forholdes for de øvrige kandidaters vedkommende i den rækkefølge, hvori deres navne er opført på listen. 
Når på denne måde samtlige listestemmer er fordelt på listens kandidater, erklæres de kandidater, der har 
opnået fordelingstallet, eller som personlige stemmer har et større antal stemmer end fordelingstallet, for valgt 
i den rækkefølge, hvori de er opført på listen. Opnås der ikke på denne måde at få valgt hele det antal 
kandidater, der skal vælges, erklæres i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal (personlige 
stemmer og listestemmer tilsammen), så mange af listens øvrige kandidater for valgt, som der endnu skal 
vælges for listen. De på en kandidatliste opførte kandidater, der ikke erklæres for valgt, betragtes i samme 
rækkefølge som stedfortrædere for de valgte af samme liste. 
 
§ 14. Når valget endelig er opgjort, tilfører formanden for valgbestyrelsen valgprotokollen nøjagtig oplysning 
herom, således at det angives, hvorledes stemmerne fordeler sig på de forskellige kandidatlister og kandidater, 
hvorledes fordelingen af mandater finder sted, og hvilke medlemmer der erklæres for valgt. 
 
Stk. 2. Navnene på de kandidater på hver af listerne, der ikke har opnået valg, anføres i valgprotokollen i 
rækkefølge efter listerne. Valgprotokollen, der underskrives af hele valgbestyrelsen, afleveres til 
delegeretforsamlingen sammen med stemmesedlerne, der indpakkes og forsegles af valgbestyrelsen. 
Stemmesedlerne tilintetgøres, når ankefristen er udløbet, eller klage over valget er afgjort. 
 
Stk. 3. Valgbestyrelsen giver omgående meddelelse til de kandidater, der er valgt til delegerede. 
 
§ 15. Den, der har noget at klage over i anledning af et stedfundet valg må inden 1 uge efter valgets opgørelse 
fremsætte skriftlig indsigelse for delegeretforsamlingen, der vedrørende klagen indhenter valgbestyrelsens 
erklæring. 
 
Stk. 2. De i overensstemmelse med foranstående regler fremkomne indsigelser afgøres af 
delegeretforsamlingen i det første møde, der afholdes efter foretaget valg. Delegeretforsamlingens afgørelse 
kan indbringes for klageudvalget inden 1 uge, jf. § 41. Efter delegeretforsamlingsmødet giver delegeret- 



forsamlingens præsidium meddelelse til Københavns Kommune om valgets resultat, ligesom Københavns 
Kommune får meddelelse om eventuelle klager. 
 
Stk. 3. Hvis afstemningen erklæres ugyldig, og valget som følge heraf omstødes, bliver der snarest at afholde 
omvalg. Til sådant omvalg vil ny valgliste ikke være at udarbejde. 
 
Stk. 4. Såfremt et medlems valg forkastes, indtræder vedkommendes stedfortræder efter regler i § 13. 
 
§ 16. Skulle det tilfælde indtræde, at en delegeret under sin funktionstid er i restance med sit medlemsbidrag 
og der ikke er indgået aftale om betaling heraf, vil den delegerede have at udtræde af delegeretforsamlingen. 
 
Stk. 2. Tvivlsspørgsmål kan såvel af den pågældende som af delegeretforsamlingen eller af repræsentantskabet 
forelægges klageudvalget, jf. § 41. 
 
Stk. 3. Såfremt en delegeret ønsker at udtræde af delegeretforsamlingen eller afgår ved døden indtræder den 
pågældendes stedfortræder. Er der ikke en stedfortræder indtræder ingen i stedet for den udtrædende 
delegerede. 
 
§ 17. Repræsentanternes formand (næstformand) er tillige formand for delegeretforsamlingen. Han har kun 
stemmeret i tilfælde af stemmelighed. 
 
Stk. 2. Delegeretforsamlingen vælger 2 viceformænd, der sammen med formanden danner 
delegeretforsamlingens præsidium. 
 
Stk. 3. Det Jødiske Samfunds kontorchef fungerer som delegeretforsamlingens sekretær. 
 
Stk. 4. Delegeretforsamlingen sammentræder til ordinære møder i februar, maj, september og november, samt 
når formanden i øvrigt anser dette for fornødent. 
 
Stk. 5. Formanden er forpligtet til at sammenkalde til ekstraordinære møder, der skal holdes inden 10 dage 
efter, at indkaldelse med opgivelse af den sag, der ønskes behandlet, er forlangt af mindst 7 af forsamlingens 
medlemmer eller af repræsentanterne. 
 
§ 18. Delegeretforsamlingens møder er åbne for Det Jødiske Samfunds medlemmer. 
 
Stk. 2. Såfremt særlige omstændigheder, f.eks. hensynet til enkeltpersoner eller beskyttelse af fortrolige 
oplysninger gør det påkrævet, at delegeretforsamlingens møder holdes for lukkede døre, kan præsidiet træffe 
bestemmelse herom. 
 
Stk. 3. Præsidiets afgørelse om afholdelse af et lukket delegeretforsamlingsmøde skal meddelelse 
delegeretforsamlingens medlemmer. 
 
Stk. 4. Delegeretforsamlingen kan dog, efter at mødet er lukket, såfremt 7 af delegeretforsamlingens 
medlemmer stemmer herfor, bestemme, at delegeretforsamlingens møde skal være åbent. 
 
§ 19. Delegeretforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden. Det vil blandt andet være at bestemme i 
denne, at der ved hvert delegeretforsamlingsmøde skal være lejlighed til for de delegerede at stille spørgsmål 
til repræsentanterne. 
 
Stk. 2. Besvarelsen af disse spørgsmål kan offentliggøres, medmindre de i § 18 nævnte hensyn gør sig gældende, 
idet præsidiet da kan bestemme, at besvarelsen ikke må offentliggøres. Meddelelse herom gives til 
delegeretforsamlingen, der – såfremt 7 medlemmer stemmer herfor – kan bestemme, at besvarelsen kan 
offentliggøres. 
 



§ 20. Ethvert medlem af Det Jødiske Samfund skal have mulighed for at stille spørgsmål til 
delegeretforsamlingen. Delegeretforsamlingen træffer nærmere bestemmelse herom. 
 
Stk. 2. Spørgsmål kan på grund af hensyn til enkeltpersoner eller beskyttelse af fortrolige oplysninger nægtes 
besvaret. 
 
§ 21. I samtlige delegeretforsamlingsmøder deltager repræsentanterne og Det Jødiske Samfunds rabbinere, 
dog uden stemmeret. 
 
§ 22. Under delegeretforsamlingens område hører: 
 
 

1. Affattelse af valglisten, jf. § 6. 
2. Valg af medlemmer til valgbestyrelsen, jf. § 7. 
3. Afgørelse af klager over valget til delegeretforsamlingen  jf. §§ 15. 
4. Valg af repræsentanter, jf. § 24 ff. 
5. Forelæggelse af det af repræsentanterne udarbejdede budget for det kommende regnskabsår, jf. § 31. 
6. Indstilling til repræsentanterne om ligningsmænd, jf. § 31. 
7.  Forelæggelse af det med revisorernes påtegning forsynede regnskab for det forløbne regnskabsår, jf. § 

33. 
8.  Valg af Det Jødiske Samfunds kontorchef og indstilling vedrørende valg af revisorer, jf. § 34. 
8a. Valg af Det Jødiske Samfunds rabbinere, jf. § 35. 
9. Forslag fra repræsentanterne om køb og salg af fast ejendom, jf. § 36. 
10. Repræsentanterne vil have at forelægge alle sager af større betydning for Det Jødiske Samfund til 

drøftelse i delegeretforsamlingen. Formanden vil ved hvert ordinært delegeretforsamlingsmøde have 
at aflægge beretning om repræsentanternes virksomhed i den forløbne periode. 

11. Delegeretforsamlingen vælger medlemmer til de udvalg og komiteer, som enten repræsentanterne 
eller delegeretforsamlingen ønsker at nedsætte. 

12. Valg af klageudvalget, jf. § 37. 
13. Behandling af forslag om ændringer af denne vedtægt i overensstemmelse med § 43. 

 
§ 23. For at sikre, at delegeretforsamlingen er bedst muligt orienteret om repræsentanternes virksomhed, skal 

1) Delegeretforsamlingens viceformænd indbydes til at deltage i alle repræsentanternes møder, dog uden 
stemmeret. 

2) Referaterne af repræsentanternes møder fremsendes til de delegerede senest 3 uger efter mødets 
afholdelse. 

 
 

Kapital 3 
B. Repræsentantskabet 

 
§ 24. Repræsentantskabet består af 7 repræsentanter, der vælges af delegeretforsamlingen. 
 
Stk. 2. Valget gælder for 4 år, således at der hvert andet år afgår 3, hvert andet år 4 repræsentanter. 
 
Stk. 3. Valget foregår ved forholdstalsvalg efter lister, hvorpå bestemte personer er bragt i forslag af 
medlemmer af delegeretforsamlingen. Listerne vil være at indlevere til formanden mindst 2 dage før valget. På 
mødet oplæses listerne, og der foretages afstemning, ved hvilken ingen kan stemme på mere end 1 liste. 
 
Stk. 4. Valget sker i øvrigt efter regler svarende til de i § 12 indeholdte. 
 
Stk. 5. Såfremt der kun indgives 1 liste indeholdende forslag til valg af det antal repræsentanter, der skal vælges, 
betragtes de på denne liste opførte som valgte. 
 



Stk. 6. Under hensyn til vigtigheden af, at samtlige delegerede afgiver stemme ved valg af repræsentanter, er 
det de delegerede, der måtte have lovligt forfald ved det pågældende møde, tilladt skriftligt at befuldmægtige 
en af de andre delegerede til ved valg at afgive stemme på hans vegne. 
 
Stk. 7. Hvis nogen af repræsentanterne i funktionstiden udtræder af repræsentantskabet eller afgår ved døden 
vil delegeretforsamlingen senest på første ordinære møde efter udtrædelsen eller dødsfaldet have at vælge en 
stedfortræder, der fungerer i den resterende valgperiode. Hvis stedfortræderen kun vil komme til at fungere 
½ år eller kortere tid, behøver valg dog ikke at foretages. 
 
§ 25. Delegeretforsamlingen kan bestemme, at repræsentantskabet i sin helhed skal afgå udenfor de i § 24, 
stk. 2 angivne tidspunkter. Forslag til beslutning herom kan kun behandles, hvis det er optaget på 
dagsordenen. Forslaget skal underkastes to behandlinger. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 11 
delegerede stemmer for det ved 2. behandling. 
 
Stk. 2. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. 
 
Stk. 3. Vedtager delegeretforsamlingen, at der skal finde nyvalg sted til repræsentantskabet, skal nyvalg 
afholdes på et nyt møde i delegeretforsamlingen senest 1 måned derefter. 
 
Stk. 4. Repræsentantskabsvalget foregår i 2 omgange, men i øvrigt efter de i § 24 indeholdte regler. Først vælges 
4 repræsentanter for en periode af 2 år. Uanset tidspunktet på året, hvor valget finder sted, gælder det til den 
31. marts i det kalenderår, hvori valgperioden udløber. 
 
Stk. 5. Såfremt 7 medlemmer af delegeretforsamlingen inden 3 dage efter vedtagelsen, jf. § 25, stk. 1, kræver 
nyvalg til delegeretforsamlingen, skal dette afholdes, jf. § 6 ff. 
 
Stk. 6. Nyvalg skal finde sted senest 3 måneder efter, at beslutning om opløsning er truffet. Den nyvalgte 
delegeretforsamling fungerer i 4 år, der, såfremt valget finder sted i tiden fra 1. januar til 30. juni, regnes fra 1. 
januar i det år, valget har fundet sted, og ellers 1. januar i det påfølgende år. 
 
Stk. 7. Indtil nyvalg til delegeretforsamlingen eller repræsentantskabet har fundet sted, fungerer det siddende 
repræsentantskab som forretningsministerium. 
 
§ 26. Valgbar som repræsentant er enhver, som er valgbar til delegeretforsamlingen, jf. § 4. Dog kan mand og 
hustru, forældre og børn,  svigerforældre og svigerbørn ikke samtidig have sæde i repræsentantskabet. 
 
Stk. 2. Hvis en delegeret vælges til repræsentant, udtræder han af delegeretforsamlingen, hvorefter 
pågældendes stedfortræder  indtræder som delegeret. Er der ikke en stedfortræder, indtræder ingen i stedet 
for den udtrædende delegerede. 
 
§ 27. Det ordinære valg af repræsentanter finder sted i februar måned, således at valget gælder fra den 1. april 
et vedkommende år. Så snart valg af repræsentanter har fundet sted, giver delegeretforsamlingens præsidium 
de pågældende underretning om valget. 
 
§ 28. Skulle det tilfælde indtræde, at en repræsentant under sin funktionstid er i restance med sit 
medlemsbidrag, skal delegeretforsamlingens præsidium underrette pågældende om, at dennes hverv som 
repræsentant er ophørt. 
 
Stk. 2. Tvivlsspørgsmål kan såvel af den enkelte som af delegeretforsamlingen forelægges klageudvalget til 
afgørelse, jf. § 41. 
 
§ 29. Repræsentanterne vælger selv deres formand og næstformand og fordeler forretningerne imellem sig. 
Stk. 2. Repræsentanterne fastsætter selv forretningsordenen for repræsentantskabet. 
 



§ 30. Repræsentanterne varetager Det Jødiske Samfunds administration, repræsenterer Det Jødiske Samfund 
udadtil, fører forhandlinger med myndighederne og er ansvarlige for, at Det Jødiske Samfunds interesser 
varetages på behørig måde. 
 
§ 31. Når repræsentanterne har udarbejdet budgettet for det kommende år, jf. § 22, pkt. 5, vil dette på 
delegeretforsamlingens møde i november være at forelægge delegeretforsamlingen. Hvis der ikke er fremsat 
ændringsforslag til budgettet, betragtes dette som godkendt. Hvis der er fremsat ændringsforslag, undergives 
disse post for post afstemning. Til vedtagelse af ændringsforslaget kræves simpelt flertal. 
 
Stk. 2. Delegeretforsamlingen vil have at udpege fire af Det Jødiske Samfunds medlemmer udenfor 
repræsentantskabet som af repræsentanterne indstilles til Københavns Kommune, således at kommunen 
blandt disse kan vælge 2 til sammen med en af repræsentanterne indstillet repræsentant at fungere som 
ligningsmænd. 
 
Stk. 3. Blandt ligningsmændene fungerer den, der hører til repræsentanterne, som formand. 
Repræsentanterne kan udpege en af repræsentanterne til at fungere som stedfortræder for ligningsmændenes 
formand, hvilken stedfortræder deltager i ligningsmændenes møder, dog uden stemmeret. 
 
Stk. 4. Et eksemplar af det vedtagne budget vil være at tilstille Københavns Kommune i forbindelse med den 
årlige ligningsliste, jf. reglementet af 29. marts 1814, § 15. 
 
§ 32. Det Jødiske Samfunds regnskabsår er kalenderåret. 
 
§ 33. Det med revisorens påtegning forsynede regnskab forelægges på delegeretforsamlingens ordinære møde 
senest i maj måned. 
 
Stk. 2. Regnskabet betragtes som godkendt, dersom et simpelt flertal af de delegerede stemmer for det. 
 
Stk. 3. Et eksemplar af det reviderede regnskab vil være at indsende til Københavns Kommune. 
 
§ 34. Når ansættelse af Det Jødiske Samfunds kontorchef skal finde sted, vil repræsentanterne have at gøre 
indstilling til delegeretforsamlingen, der godkender indstillingen ved simpelt flertal. 
 
Stk. 2. Efter samme regler sker indstilling til Københavns Kommune vedrørende valg af revisorer. 
 
§ 35. Når ansættelse af rabbiner skal finde sted, foretager repræsentanterne i samarbejde med et udvalg 
udpeget af delegeretforsamlingen indstilling til delegeretforsamlingen, der godkender indstillingen ved 
simpelt flertal. 
 
Stk. 2. Dersom Det Jødiske Samfunds rabbinere ønskes afskediget, fremsætter repræsentanterne indstilling 
herom til delegeretforsamlingen. Til afskedigelse kræves, at mindst 11 af delegeretforsamlingens medlemmer 
stemmer herfor. 
 
§ 36. En af repræsentanterne vedtaget beslutning om køb eller salg af fast ejendom vil være at forelægge 
delegeretforsamlingen og bliver først gyldig, når delegeretforsamlingens flertal tiltræder beslutningen. 

 
Kapitel 4 

Klageudvalget 
 
§ 37. Klageudvalget består af 5 medlemmer, der vælges af delegeretforsamlingen. Valget gælder for 4 år. 
 
 
Stk. 2. Hver enkelt delegeretforsamlingsmedlem kan foreslå interesserede kandidater til klageudvalget ved at 
henvende sig til formanden senest 2 uger, før valget finder sted. På mødet offentliggøres kandidaternes navne, 



og der foretages afstemning, ved hvilken hvert delegeretforsamlingsmedlem har højst 5 stemmer. Der kan ikke 
af den enkelte delegerede afgives mere end 1 stemme på den enkelte kandidat. 
 
Stk. 3. Under hensyn til vigtigheden af, at samtlige delegerede afgiver stemme ved valget af klageudvalgets 
medlemmer, er det de delegerede, der måtte have lovligt forfald ved det pågældende møde, tilladt skriftligt at 
befuldmægtige en af de andre delegerede til ved valg at afgive stemme på hans vegne. 
 
Stk. 4. Hvis nogle af klageudvalgets medlemmer i funktionstiden skulle udtræde af klageudvalget eller afgå ved 
døden, skal delegeretforsamlingen senest på første ordinære møde efter dødsfaldet eller udtrædelsen vælge en 
stedfortræder, der fungerer, indtil næste valg til klageudvalget har fundet sted. 
 
§ 38. Valgbar som medlem af klageudvalget er enhver, som er valgbar til delegeretforsamlingen, jf. § 4. Dog 
kan mand og hustru, forældre og børn, svigerforældre og svigerbørn ikke samtidigt have sæde i klageudvalget. 
 
Stk. 2. Hvis en delegeret vælges til klageudvalget, udtræder han af delegeretforsamlingen, hvorefter den 
pågældendes stedfortræder vælges som delegeret. Er der ikke en stedfortræder, indtræder ingen i stedet for 
den udtrædende delegerede. 
 
Stk. 3. Hvis en repræsentant vælges til klageudvalget, udtræder han af repræsentantskabet, hvorefter en 
stedfortræder indvælges som repræsentant, jf. § 24. 
 
Stk. 4. Skulle det tilfælde indtræde, at et klageudvalgsmedlem under sin funktionstid er i restance med sit 
medlemsbidrag og der ikke er indgået aftale om betaling heraf, vil den pågældende have at udtræde af 
klageudvalget. Tvivlsspørgsmål afgøres af de øvrige medlemmer af klageudvalget. 
 
§ 39. Klageudvalget vælger selv sin formand og fastsætter sin egen forretningsorden, herunder 
klageprocedure. 
 
Stk. 2. Det Jødiske Samfunds kontorchef fungerer som klageudvalgets sekretær. 
 
§ 40. Klageudvalgets afgørelser træffes ved stemmeflertal. 
 
§ 41. Klageudvalgets virksomhed omfatter følgende: 
 
A:  Spørgsmål vedrørende valg til delegeretforsamlingen eller repræsentantskabet jf. §§ 6, 15, 16 og 28. 
B: Frivillig voldgift. 
 
 

Kapitel 5 
Almindelige bestemmelser 

 
§ 42. Værdipapirer, der tilhører Det Jødiske Samfund eller de under dette hørende legatkapitaler, eller som 
administreres af repræsentanterne som tilhørende selskaber eller institutioner indenfor Det Jødiske Samfund, 
skal stedse forsynes med påtegning om, at de tilhører pågældende institution, legat o.s.v. under 
repræsentanternes administration, hvilken påtegning vil være at notere i obligationsudstedernes bøger. 
 
Stk. 2. Enhver påtegning på de nævnte værdipapirer, hvad enten denne måtte være en transport, kvittering 
eller af den art, skal være forsynes med underskrift af mindst fire af repræsentanterne. 
 
Stk. 3. Det Jødiske Samfund tegnes af formanden sammen med 3 medlemmer af repræsentantskabet. 
 
§ 43. Ændringer af denne vedtægt skal vedtages såvel af repræsentantskabet som delegeretforsamlingen. 
 
 
 



Stk. 2. Forslag til ændringer kan kun behandles af delegeretforsamlingen eller repræsentantskabet, såfremt 
det er optaget på dagsordenen. 
 
Stk. 3. Til forslagets vedtagelse i repræsentantskabet kræves, at mindst 4 medlemmer af repræsentantskabet 
stemmer for forslaget. 
 
Stk. 4. Forslaget i delegeretforsamlingen underkastes 2 behandlinger. Til forslagets vedtagelse i 
delegeretforsamlingen kræves, at mindst 14 medlemmer af delegeretforsamlingen stemmer for forslaget ved 
2. behandling. 
 
Stk. 5. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. 
 
Stk. 6. 6 medlemmer af delegeretforsamlingen kan ved 2. behandlingen af forslaget kræve, at forslagets 
endelige vedtagelse udskydes til efter valg af ny delegeretforsamling. 
 

Kapitel 6 
Ikrafttrædelse m.v. 

 
§ 44. Bestemmelserne træder i kraft 1. januar 2014. 
 
Vedtaget af repræsentantskabet den 10. september 2013. 
 
 
Vedtaget af delegeretforsamlingen den 1. september 2013 og 5. januar 2014. 
 
Enstemmigt godkendt ved delegeretforsamlingsmødet den 16. september 2014 efter følgende rettelser: 
 

 § 6, stk. 4 ændres således, at der sker henvisning til § 41 i stedet for § 54. 
 

 § 15, stk. 2 ændres således, at der sker henvisning til § 41 i stedet for § 54. 
 

 § 16, stk. 2 ændres således, at der sker henvisning til § 41 i stedet for § 54. 
 

 § 22, stk.12 ændres således, at der sker henvisning til § 37 i stedet for § 50.  
 

 § 22, stk.13 ændres således, at der sker henvisning til § 43 i stedet for § 56. 
 

 § 28, stk. 2 ændres således, at der sker henvisning til § 41 i stedet for § 54. 

 
 


