Vedtægter for

Frikirken Nu
c/o C. Binderup, Elbagade 553.sal th, 2300 København S.
1. Navn og hjemsted
Frikirken Nu, København.

2. Formål
Gennem menighedsarbejde på evangelisk kristent grundlag at hjælpe mennesker til tro på Jesus Kristus, til livskvalitet og
til medmenneskelige relationer.

3. Medlemskab
A. Optagelse i menigheden.
Enhver person, der tror på og bekender Jesus Kristus som sin personlige Frelser og Herre og regelmæssigt
deltager i menighedens aktiviteter samt anerkender menighedens formål og vedtægter, kan ansøge
menighedsrådet om optagelse i Frikirken Nu. Optagelse sker på et offentligt møde.
B. Udtræden af menigheden.
Enhver, der ikke længere ønsker medlemskab af menigheden, kan udmelde sig ved at meddele dette til
menighedsrådet.
Menighedsrådet kan udelukke et medlem, der ikke lever i overensstemmelse med menighedens formål eller
respekterer menighedens vedtægter.

4. Ledelse
A.
B.
C.
D.
E.

Frikirken Nu ledes af et menighedsråd på mindst 3, højst 11 medlemmer af menigheden.
Menighedsrådet er selvsupplerende.
Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når flertallet af dets medlemmer er til stede.
Menighedsrådet fordeler selv sine opgaver imellem sig.
Udtrædelse af menighedsrådet kan ske efter eget ønske. Udtrædelsen skal meddeles på førstkommende
menighedsmøde.
F. Eksklusion af menighedsrådet imod eget ønske kan kun finde sted, såfremt et menighedsrådsmedlem ikke længere
opfylder vilkårene for medlemskab af menigheden, eller såfremt samarbejdet med de øvrige medlemmer af
menighedsrådet af disse skønnes umuliggjort.

5. Menighedsmøde
A. Menighedsmøder indkaldes af menighedsrådet efter behov.
Indkaldelsen bekendtgøres mindst 7 dage i forvejen på et søndagsmøde.
Alle medlemmer af Frikirken Nu har adgang til samt tale- og stemmeret på menighedsmødet.
B. Beslutninger, som af menighedsrådet er henlagt til afgørelse på menighedsmødet, afgøres ved simpelt stemmeflertal
blandt de tilstedeværende medlemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et menighedsmedlem
kræver skriftlig afstemning. Såfremt et medlem er forhindret i fremmøde, kan vedkommende meddele et andet
tilstedeværende medlem fuldmagt til at stemme for sig.
C. Over menighedsmødets beslutninger føres en protokol, som er tilgængelig for menighedens medlemmer. Protokollen
godkendes ved hvert menighedsmødes afslutning af de tilstedeværende deltagere i mødet og underskrives derefter af
et medlem af menighedsrådet og yderligere en af mødets deltagere. Den således underskrevne protokol fra
menighedsmødet danner gyldigt juridisk bevis over for såvel tredjemand som menighedens egne medlemmer.

6. Årsmøde
A. Årsmødet skal holdes hvert år inden 30. april.
C. På årsmødet fremlægger kassereren det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskaberne skal være
tilgængelige for menighedens medlemmer mindst 14 dage før årsmødet.
C. Regnskabsåret følger kalenderåret.
D. På årsmødet vælges kasserer og revisorer.
E. Menighedsrådet aflægger rapport om menighedens status og aktiviteter i det foregående år.

7. Ekstraordinært årsmøde:
A. I særlige tilfælde, hvor menighedsrådet skønner det nødvendigt for varetagelsen af funktionen som kasserer
og/eller revisor, kan rådet indkalde til et ekstraordinært årsmøde.
B. Et sådant møde skal indkaldes på samme måde som et menighedsmøde, jævnfør § 5A.

8. Regnskab og revision
A. Menighedens regnskab føres af en af menigheden godkendt kasserer.
B. Menighedens regnskaber skal revideres af en revisor én gang årligt.
C. Kasserer og revisor indstilles af menighedsrådet til menighedens godkendelse på årsmødet og vælges for et
år ad gangen.

9. Tegningsret
A. Hvor intet andet fremgår af protokollen, har 2 ubeslægtede menighedsrådsmedlemmer fuldmagt til at tegne
menigheden i fællesskab.
B. Enhver større disposition skal dog altid først fremlægges på et menighedsmøde til godkendelse.

10. Menighedens ejendom
A. Menighedens ejendom tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke ejendomsret
over menighedens ejendele.
B. Menigheden hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue.
C. Menighedens formue kan ikke stilles som sikkerhed for medlemmers private gæld.
D. Ingen medlemmer hæfter personligt for menighedens forpligtelser.

11. Deling/Opløsning
A. Hvis uoverensstemmelse vedrørende tro og lære skulle føre til deling, skal hele menighedens ejendom tilfalde den
del af menigheden, der har mindst 2/3 af medlemmerne bag sig.
B. Er der andre grunde til deling af menigheden, har den del, der udskiller sig eller bliver udskilt, ingen krav på
nogen af menighedens aktiver.
C. Opløsning af menigheden kan kun finde sted efter indstilling fra et enigt menighedsråd og godkendelse på to
menighedsmøder med mindst en måneds mellemrum og med mindst 2/3 flertal for opløsning på begge
menighedsmøder.
D. Et eventuelt overskud ved opløsning kan kun overdrages til en anden forening eller religiøst samfund, som
har et beslægtet formål, og som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land.
Overdragelsen besluttes af et menighedsmøde ved simpelt flertal.

12. Ændringer af vedtægter
A. Forslag til vedtægtsændringer fremlægges af menighedsrådet på et menighedsmøde. Godkendelse kræver 2/3
flertal.
B. Vedtægterne godkendt på menighedsmøde d. 29.04.09
C. Vedtægtsændringer godkendt på menighedsmøde d. 28.06.09
D. Vedtægtsændringer godkendt på menighedsmøde d. 01.09.2013
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