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1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Forening Evangelist.  

Foreningens hjemsted er Kongeriget Danmark. 

  

2. Formål 

Forening Evangelists formål er: 

1. At sprede og forkynde det kristne budskab og foretage evangelisering gennem 

lovsangs stævner, udgivelse af kristne sange på CD, DVD, og lign., samt udføre 

kristent hjælpearbejde i ind- og udland. 

2. At sprede kristen litteratur og informere og bekendtgøre om arbejdet. 

3. At afholde møder, kurser og konferencer på kristent grundlag. 

4. At afholde medlemsmøder med regelmæssige mellemrum. 

 

3. Åndeligt grundlag 

Forening Evangelists åndelige grundlag skal være de kristne grundsandheder, som findes i 

Bibelen og i samme ånd som Lausannepagten.  

Forening Evangelist er en missionsorganisation. Denne arbejder på fælles kirkeligt grundlag 

og søger samarbejde med alle menigheder og grupperinger af evangelisk kristne.  

Foreningens bestyrelse er forpligtet på at udarbejde en nærmere beskrevet trosgrundlag, jf. 

Lov om trossamfund udenfor folkekirken, Lov nr. 1533 af 19/12/2017. Foreningens 

bestyrelse udarbejder ligeledes beskrivelse af ritualer. 

 

4. Drift 

Indtægter til foreningen finansieres ved frivillige gaver og tilskud, overskud fra lovsangs-

stævner, kurser og konferencer, indtægter i forbindelse med udgivelse af CD, DVD og anden 

kristen litteratur o. l. 

 

5. Juridisk person 

Foreningens aktiver tilhører Forening Evangelist som juridisk person, og den hæfter som 

sådan for opfyldelsen af dens forpligtelser. 

Hverken bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af foreningen hæfter for foreningen, 

ligesom hverken medlemmer af foreningen eller bestyrelsen har ejendomsret over noget 

foreningen tilhører. 
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6. Ledelse 

Foreningens anliggender varetages af medlemmerne og bestyrelsen. 

 

7. Medlemmer 

Som medlemmer af foreningen optages personer, der aktivt vil støtte foreningens formål. 

Indmeldelse og udmeldelse er frivilligt, men skal altid ske skriftligt. Ved indmeldelsen 

indbetales et kontingent fastsat af bestyrelsen. En gang årligt indbetaler medlemmet 

kontingent. Ved ind- og udmeldelse af børn og unge under 18 år skal beslutningen være 

truffet sammen med dem, der har forældremyndigheden, jf. forældreansvarsloven. Ved 

indmeldelse kan medlemmet orientere sig nærmere om foreningens vedtægter og 

trosgrundlag. Medlemmerne støtter foreningen gennem forbøn og frivillige gaver. 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og forpligtet til at leve op til 

dens formålsbestemmelse. 

 

8. Medlemskab og generalforsamling 

Inden d. 30. juni afholder foreningen et møde, som betegnes den ordinære generalforsamling. 

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med tre ugers 

varsel, til de enkelte medlemmer. Indkaldelsen sker elektronisk og indkaldelsen findes 

ligeledes på foreningens hjemmeside. 

Ekstra generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når 

mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med 

angivelse af grund. 

I sidstnævnte tilfælde skal den ekstra generalforsamling afholdes senest seks uger efter 

modtagelsen af begæring herom. 

Alle foreningens medlemmer er mødeberettiget på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på 

generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. 

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens 

virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, 

ligesom nye bestyrelsesmedlemmer og foreningens revisor godkendes.  

Generalforsamlingens beslutning bestemmes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre 

andet følger af nærværende vedtægter. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt en af 

de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog sådan at 

fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, således, at hvert fremmødt medlem kun kan 

bringe en fuldmagt. 

Generalforsamlingen indeholder minimum følgende punkter 

1. Velkomst og indledning ved formanden. 

2. Valg af dirigent og referent. 

3. Godkendelse af protokollen. 

4. Bestyrelsens årsberetning. 
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5. Godkendelse af årsregnskab. 

6. Godkendelse af medlemmer i bestyrelsen. 

7. Valg af revisor. 

8. Orientering om arbejdet indenfor Forening Evangelist. 

9. Indkomne forslag. 

10. Eventuelt. 

 

9. Bestyrelsen 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, som vælges for 3 

år ad gangen. Den første bestyrelse består af minimum 3 medlemmer, der udpeges af 

stifteren, og således at 1 er på valgt efter 1 år, 1 medlem efter 2 år og 1 medlem efter 3 år. Det 

afgøres ved lodtrækning, hvem der er på valgt blandt den første bestyrelsen. Genvalg kan 

finde sted. 

Bestyrelsen er selvsupplerende. Nye bestyrelsesmedlemmer skal dog godkendes på 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Posterne som kasserer og sekretær kan besættes med personer uden for bestyrelsen. Dissee 

kan i så fald deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. 

For at være beslutningsdygtig skal bestyrelsen være indkaldt med mindst 14 dages varsel, 

ligesom mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være til stede.  

Såfremt 1 bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i bestyrelsesmøder i 1 år, kan vedkommende 

betragtes som værende udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved 

almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer, bortset fra beslutninger, hvortil der i 

følge vedtægter kræves kvalificeret flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som arbejdet kræver det, dog mindst 1 gang 

årligt.  

Bestyrelsesmedlemmer er ikke berettiget til at modtage honorar af foreningens midler, men 

kan få godtgjort rejseudgifter og udlæg. 

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan besluttes af bestyrelsen ved almindelig 

stemmeflerhed. 

 

10. Forhandlingsprotokol 

Den valgte sekretær fører en forhandlingsprotokol vedrørende det på bestyrelsesmøderne 

passerede. Protokollen underskrives og godkendes på det følgende bestyrelsesmøde. Den 

godkendte protokol underskrives af mindst 2 tilstede værende bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesformanden sørger for, at der føres en forhandlingsprotokol vedrørende det på 

generalforsamlingen passerede. Protokollen underskrives og godkendes på den efterfølgende 

generalforsamling. Den godkendte protokol underskrives af 2 tilstedeværende medlemmer. 
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Bekræftet udskrift af forhandlingsprotokollen udgør et gyldigt og fuldt juridisk bevis for det 

passerede. En sådan udskrift er tillige gyldig legitimation over for tredjemand, for hvem 

foreningen bemyndiger til udførelse af et vist erhverv. 

 

11. Tegningsret  

Foreningen forpligtes udadtil i det daglige dispositioner ved underskrift af formanden. Ved 

større dispositioner forpligtes foreningen ved formandens og et bestyrelsesmedlems 

underskrift. 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forpligtes foreningen ved samtlige 

bestyrelsesmedlemmers underskrift eller ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i 

forening i henhold til fuldmagt fra den øvrige bestyrelse. 

Prokura, enkelt eller kollektiv, kan meddeles. 

 

12. Regnskab 

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til 31. december. Første regnskabsår er fra 

stiftelsestidspunktet til d. 31. december 2001. 

Bestyrelsen er forpligtet til at sørge for, at der efter regnskabsårets udløb udarbejdes et 

årsregnskab. 

Det endelige årsregnskab fremlægges af bestyrelsen på generalforsamlingen til godkendelse 

af medlemmerne. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der skal udarbejdes budget for det 

kommende regnskabsår. 

 

13. Revision 

Bestyrelsen udpeger for et år ad gangen en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. 

Hvert år inden d. 30. april sørger bestyrelsen for udarbejdelse af driftsregnskab og status, der 

skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor i overensstemmelse med de 

almindelige gældende regler herom. 

 

14. Hæftelsesforhold 

For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter 

ikke i øvrigt personligt for foreningens forpligtigelser. Ingen bestyrelsesmedlemmer har 

ejendomsret over noget foreningen tilhørende, og der kan ikke søges sikkerhed eller 

fyldestgørende for privat gæld i foreningens formue. 

Foreningens aktiver tilhører foreningen som juridisk person og hæfter som sådan for 

opfyldelse af dens forpligtelser. 
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15. Overskud 

Årets overskud anvendes til at fremme foreningens formål, jf. vedtægternes punkt 2. 

Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25% af årets overskud til konsolidering af 

formålet. 

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der ikke opsamles større formue end strengt nødvendigt 

til opfyldelse af foreningens formål under skyldig hensyntagen til forsvarlig drift. 

 

16. Vedtægtsændringer 

Nærværende vedtægter kan kun ændres, såfremt mindst ¾ af samtlige bestyrelsesmedlemmer 

stemmer herfor på 2 bestyrelsesmøder, der begge er skriftligt indvarslet og afholdt med 

mindst 14 dages mellemrum. 

Endvidere kræver vedtægtsændring, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer godkender 

vedtægtsændringerne på en generalforsamling, der afholdes inden 3 måneder efter 

bestyrelsens vedtagelse af vedtægtsændringerne. 

 

17. Opløsning 

Foreningen kan kun opløses, såfremt ¾ af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor på 

2 bestyrelsesmøder. Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage, og bestyrelsesmøderne 

skal afholdes med mindste 14 dages mellemrum. 

Endvidere kræver opløsning, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af foreningen godkender 

beslutningen på en generalforsamling, der skal afholdes senest 3 måneder efter bestyrelsens 

beslutning. 

Såfremt der ikke på generalforsamlingen opnås det tilstrækkelige flertal, men 2/3 af de 

fremmødte stemmer for beslutningen, afholdes der med mindst 14 dages varsel en ny 

generalforsamling, hvor beslutningen kan tages, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer 

stemmer for beslutningen.  

Ved foreningens opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes til Blå Kors 

Hjemmet i Hobro. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o O o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Udarbejdet af Advokatanpartselskabet Jens Graven Nielsen og Søren Kokkenborg, Ølgod. 

Besluttet på den stiftende generalforsamling den 3. juli 2001 

Camilla Holstein 

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 3. juli 2001 

Niels-Christian Hedegaard  Jens Garnfeldt  Johannes Hansen Jørgen Christensen 
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Vedtægtsændringer godkendt på den ordinære generalforsamling d. 31. maj 2008. 

Godkendt af bestyrelsen d. 28. april 2008 og d. 31. maj 2008. 

Martin P. Schmidt Karen Hedegaard Joseph E. Berg René A. Sørensen 

 

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen d. 16. august 2019. Godkendt af 

bestyrelsen d. 26. juli 2019 og d. 9. august 2019. 

René A. Sørensen Lilian Marie Christensen Laursen Christian Steenfelder 

 

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen d. 31. oktober 2020. Godkendt af 

bestyrelsen d. 17. oktober 2020 og d. 31. oktober 2020. 

 

______________ ___________________________ _________________ 

René A. Sørensen Lilian Marie Christensen Laursen Christian Steenfelder 


