Vedtægter for
Den Kristne Forsamling
§ 1 Navn
Den Kristne Forsamling.
På færøsk kaldt Hin Kristna Samkoman.

§ 2 Hjemsted
Den Kristne Forsamling er som juridisk subjekt en selvejende evangelisk frikirke med
hjemsted i København. Adressen er p.t.:
Den Kristne Forsamling
Birmavej 36
2300 København S.
CVR nummer: 29587027.

§ 3 Historik
Den Kristne Forsamling blev organiseret som kristen forsamling i 1989. Forsamlingens
navn og adresse er uændret.
Den Kristne Forsamlings første formelle vedtægter er fra 1996.
I januar 2002 blev der vedtaget nye vedtægter, hvorved Den Kristne Forsamling blev
omdannet til forening.
På ekstraordinær generalforsamling i maj 2010 blev der vedtaget nye vedtægter, hvorved
Den Kristne Forsamling blev omdannet fra at være forening til igen at være kristen
forsamling.
Den Kristne Forsamling er et godkendt trossamfund.
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§ 4 Formål
Den Kristne Forsamling er et åndeligt hjem for bekendende kristne.
Forsamlingens hovedformål er at tilbede Gud og hans søn Jesus Kristus. Forsamlingens
mål er også at opbygge et menighedsliv, hvor Bibelens budskab formidles gennem
forkyndelse, undervisning, brødsbrydelse og dåb, og hvor mennesker kaldes til troen på
Jesus Kristus således, at de får en sund åndelig vækst, der udmønter sig i mission og
tjeneste for det kristne fællesskab og medmennesker i øvrigt.
Formålet realiseres bland andet ved evangeliets forkyndelse i overensstemmelse med
Bibelens lære (Matt. 28:18-20), herunder læren om den treenige Gud (1. Pet. 1:2),
retfærdiggørelse ved tro alene (Rom. 10:9), samt evig frelse som Guds nådegave (Rom.
6:23) på grundlag af Kristi død og opstandelse (Rom. 4:24-25).
Forsamlingen har sit primære virke blandt færinger i København. De fleste af
forsamlingens aktiviteter foregår derfor på færøsk.

§ 5 Medlemsskab
Den Kristne Forsamling består af de til enhver tid tilsluttede personer, der som
bekendende kristne deler tro og lære med forsamlingen og kan tilslutte sig forsamlingens
formål.
En person kan til enhver tid efter eget ønske trække sin tilslutning til forsamlingen
tilbage.
En person kan af ledelsen irettesættes og udelukkes af forsamlingen i overensstemmelse
med Bibelens lære herom.

§ 6 Administration og ledelse
Den Kristne Forsamlings øverste myndighed er ledelsen, bestående af mindst 3 personer.
Ledelsen er selvsupplerende. Nye medlemmer udpeges af ledelsen i overensstemmelse
med Bibelens lære herom.
Ledelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Ledelsen er
beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmerne er til stede.
Alle afgørelser i ledelsen tages med almindeligt flertal af den samlede ledelse, men det
skal tilstræbes, at beslutninger træffes i enighed.
Ledelsens beslutninger indføres i en protokol, hvoraf udskrift til enhver tid tjener som
dokumentation for valg og beslutninger. Protokollen opbevares på forsvarlig vis.
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§ 7 Økonomi og regnskab
Den Kristne Forsamlings økonomiske grundlag tilvejebringes ved passende indtægter fra
egen drift, frivillige bidrag, o.l.
Midlerne kan kun anvendes til de i § 4 nævnte formål. Der må ikke ske udlån til
forsamlingens ledelse eller de til enhver tid tilsluttede personer. Bidrag til forsamlingen
giver ikke ret til nogen del af forsamlingens formue eller udbytte af nogen art.
Et eventuelt overskud ved forsamlingens drift tilfalder forsamlingen, og anvendes til
imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for
forsamlingen. Likvide midler må ikke anbringes på konti m.v., som andre end
forsamlingen har rådighed over.
Når økonomiske forhold behandles, der vedrører en af de til enhver tid tilsluttede
personer, skal vedkommende ikke være til stede.
Til varetagelse af forsamlingens økonomiske dispositioner udpeges der af ledelsen en
økonomigruppe.
Ledelsen udarbejder retningslinjer og beføjelser i forbindelse med økonomigruppens
varetagelse af forsamlingens økonomi.
Ved regnskabsårets udløb udarbejder økonomigruppen et årsregnskab, som udarbejdes i
overensstemmelse med god regnskabsskik.
Årsregnskabet revideres af en revisor, der vælges af ledelsen. Revisoren kan ikke være
medlem af ledelsen eller økonomigruppen. Revisoren fungerer indtil nyvalg finder sted.
Forsamlingens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Den Kristne Forsamling tegnes af 2 medlemmer af ledelsen i forening og deres
underskrift forpligter forsamlingen juridisk.
Indgåelse af lejemål, køb, salg, optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom
forudsætter godkendelse af 2/3 af den samlede ledelse. Ledelsen skal så vidt muligt
forhøre sig hos de til enhver tid tilsluttede personer i sådanne sager.
For forsamlingens forpligtelser hæfter alene forsamlingens formue. De til enhver tid
tilsluttede personer hæfter ikke for forsamlingens forpligtelser.
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§ 9 Vedtægtsændringer
Beslutning om vedtægtsændring eller forsamlingens opløsning forudsætter godkendelse
af 2/3 af den samlede ledelse på to på hinanden følgende ledermøder med mindst en
måneds mellemrum. Ledelsen skal så vidt muligt forhøre sig hos de til enhver tid
tilsluttede personer i sådanne sager.

§ 10 Opløsning
Ved opløsning af Den Kristne Forsamling skal et eventuel likvidationsprovenu eller
overskud tilfalde en anden forening mv. eller religiøse samfund mv., som er
hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller
på anden måde almennyttigt formål.

København, den 6. januar 2014.
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