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1.
Navn, formål, hjemsted og
organisation
1.1.

Foreningens navn er The Gospel Fellowship

1.2.
The Gospel Fellowship har som sit formål, at være en
evangelisk-luthersk frimenighed, som arbejder på fornyelse,
udrustning og mission på evangelisk luthersk grund.
1.3.

Forenings hjemsted er Frederiksberg i København.

1.4.
Foreningen søger sit formål opnået gennem aktiviteter i
Danmark, men The Gospel Fellowship arbejder også aktivt
internationalt.

2.

Medlemmer

2.1.
Som medlemmer i The Gospel Fellowship kan optages
enhver, der tilslutter sig foreningens grundlag og formål.
Optagelsen sker ved bestyrelsens beslutning og bestyrelsen kan
kun nægte optagelse, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer
herfor.
2.2.
Medlemmerne betaler et medlemskontingent, hvis størrelse
fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet kan efter
bestyrelsens skøn og beslutning, opkræves i månedlige,
kvartalsvise eller årlige rater.
2.3.
Æresmedlemmer kan i helt særlige tilfælde udnævnes af
bestyrelsen.
En sådan udnævnelse kræver bestyrelsens
eenstemmige beslutning.
2.4.

Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.
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2.5.
Medlemmerne er vidende om, at meddelelser fra
foreningen alene kan forventes afsendt i form af elektronisk post
(ukrypteret email) og at kommunikation i øvrigt sker på
foreningens hjemmeside.
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3.

Eksklusion

3.1.

Bestyrelsen kan, i tilfælde af et medlems helt usømmelige
optræden eller for foreningen skadelige virksomhed, træffe
beslutning om eksklusion af dette medlem.
3.2.
Eksklusion
kan
ske
hvis
mindst
2/3
af
bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor. Et ekskluderet medlem
kan ikke deltage i arrangementer i foreningen. Der skal
uopholdeligt gives det pågældende medlem meddelelse om
eksklusionen. Vedkommende er berettiget til at få beslutningen
forelagt for den førstkommende generalforsamling,
hvor
eksklusionen, for at kunne opretholdes, skal godkendes. Det
ekskluderede medlem er berettiget til at tale sin sag under
behandlingen af spørgsmålet på generalforsamlingen, men
vedkommende har ingen stemmeret og indbringelse for
generalforsamlingen har ingen opsættende virkning.
3.3.
Eksklusion kan meddeles
herunder umiddelbar bortvisning.

4.

med

øjeblikkelig

virkning,

Bestyrelse

4.1.
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på fra 3 til 5
medlemmer.
4.2.
Bestyrelsen vælges på en generalforsamling. For så vidt
antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 5, er bestyrelsen
bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer.
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4.4.
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine
medlemmer en formand, næstformand og kasserer, og fastsætter
selv sin forretningsorden.
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4.3.
Med henblik på at skabe kontinuitet og en forankring i alle
de værdier og visioner, der udgjorde grundstenene i foreningens
stiftelse, skal stifterånden sikres sæde i bestyrelsen. Det er derfor
besluttet at som fødte, faste medlemmer af bestyrelsen skal to af
foreningens stiftere, Hans Christian Jochimsen og Peter Dyhr have
sæde.

Vedtægter for The Gospel Fellowship - Vedtægter-Gospel-8-u-logo.docx - 20-02-2018

4.5.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det
fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Dagsorden skal angives ved indkaldelse til bestyrelsesmøder.
4.6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af
bestyrelsesmedlemmerne,
inklusive
formanden
eller
næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør
formandens stemme udslaget.
4.7.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege særlige
projektledere, til behandling af særlige opgaver. Således kan
bestyrelsen også etablere en ledergruppe, som kan medinddrages i
foreningens drift og ledelse og som bør høres om væsentlige
spørgsmål. Bestyrelsen kan endvidere, med bindende virkning for
foreningen,
indgå
aftaler
om
administration,
herunder
internetforhold samt lokale- og aktivitetsforhold med tredjemand.
Sådanne aftaler vil således også være bindende for efterfølgende
bestyrelser.
4.8.
Som et fast udvalg, skal bestyrelsen nedsætte et
valgbarhedsudvalg, som har til opgave at behandle og afgøre
valgbarheden af anmeldte bestyrelseskandidater, jfr. punkt. 4.9.
4.9.
For at være valgbar til bestyrelsen kræves det, medmindre
en enstemmig generalforsamling beslutter andet, at man er gyldigt
medlem af foreningen og at man ikke er i kontingentrestance til
foreningen samt at man har anmeldt sit kandidatur til
valgbarhedsudvalget senest 10 dage før generalforsamlingens
afholdelse og at valgbarhedsudvalget afgør at kandidaten er
valgbar.

5.

Generalforsamling

5.3.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst
2/3 af bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes når
mindst 30% af de stemmeberettigede medlemmer, med angivelse
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5.2.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest
medio september.
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5.1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
inden for de af vedtægterne fastsatte grænser. Generalforsamlingen kan også benævnes "Årsmøde". Foreningens Årsmøde vil
således i alle henseender være at betragte som foreningens
generalforsamling.

af dagsorden, skriftligt overfor bestyrelsen forlanger det. I
sidstnævnte tilfælde skal afholdelsen ske senest 1 måned efter
begæringens fremsendelse.
5.4.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden
ved bekendtgørelse enten, ved opslag på www.gospelfellowship.dk
eller i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med
mindst 14 dages varsel.
5.5.
Ethvert stemmeberettiget medlem har ret til at give møde
på foreningens generalforsamling.
5.6.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen
valgt dirigent.
5.7.
På den ordinære generalforsamling er følgende punkter
obligatoriske:
• Valg af dirigent.
• Årsberetning.
• Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
• Drøftelse af budget og beslutning om det kommende års
kontingent.
• Eventuelle indkomne forslag behandles.
• Valg af bestyrelse.
• Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.
• Evt.
5.8.
Afstemning sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende
stemmeberettiget medlem kræver det.
5.9.
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen
opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
5.10. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves
personlig fremmøde, eller behørig fuldmagt, som for at have
gyldighed skal være meddelt bestyrelsen skriftligt senest 8 dage
før generalforsamlingen.
simpel
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5.12. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem,
der er fyldt 18 år og som har været medlem af foreningen i mindst
fire uger forud for generalforsamlingens afholdelse.
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5.11. Ved
afstemning
gælder
i
almindelighed
stemmeflerhed, jfr. dog punkterne 7 og 8 nedenfor.
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5.13. Medlemmer, der er i kontingentrestance til foreningen har
ikke stemmeret.

6.

Regnskab og revision

6.1.
Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar
til den 31. december.
6.2.
Regnskabet skal ved forelæggelsen på den ordinære
generalforsamling være revideret af en af generalforsamlingen
valgt revisor.
6.3.
Revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad
gangen.
6.4.
The Gospel Fellowships indtægter og formue må ikke
anvendes til udlån eller sikkerhedsstillelse, medmindre en sådan
sikkerhedsstillelse sker som et som et direkte led i foreningens
daglige virke.
6.5.
Foreningens midler skal anbringes og forvaltes på en
økonomisk forsvarlig og betryggende måde.
6.6.
Alle foreningens økonomiske dispositioner må kun ske til
opfyldelse af foreningsformål, som beskrevet under punkterne 1.2
og 1.4

7.

Vedtægtsændringer
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7.2.
Opnår forslaget et kvalificeret flertal på mindst 3/4 af de
fremmødte stemmer, men ikke 3/4 af samtlige stemmer, kan der
med to ugers varsel og inden 4 uger efter generalforsamlingen
indkaldes til en ny generalforsamling. Til vedtagelse af
ændringsforslaget på den anden generalforsamling kræves at 3/4
af de fremmødte medlemmers stemmer, stemmer for forslaget.
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7.1.
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 3/4
majoritet af samtlige stemmer, dog undtaget - i forhold til både de
totale og de afgivne stemmer- medlemmer i kontingentrestance,
jfr. punkt 5.13.
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8.

Opløsning

8.1.
Til foreningens opløsning kræves mindst 3/4 majoritet af
samtlige stemmer, dog undtaget medlemmer i kontingentrestance,
jfr. punkt 5.13.
8.2.
I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens
formue Gospel Fellowship International.

9.

Tegning og hæftelse

9.1.
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller
næstformanden.
9.2.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den
foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

Således revideret og besluttet på foreningens ekstraordinære
generalforsamling den 22/2 2017
Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 5/2
2018
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Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den
20/2 2018
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