Vedtægter
Vedtægter for Esbjerg Frikirke
§1
Navn og hjemsted
Foreningen Esbjerg Frikirke der har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 27. November
2011.
§2
Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Bibelens budskab. Med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i forsamlingen, at opbygge og udvikle medlemmernes lyst til at
engagere sig og tage et medansvar i foreningens aktiviteter.
§3
Medlemskab
Et medlemskab koster 50 kr. Det er ikke et krav at være medlem for at være aktiv.
§4
Frivillige gaver
Frivillige gaver gives på Esbjerg frikirkes konto.
Gaverne vil blive brugt til udgifter i forbindelse med arrangementer i menigheden, samt at
støtte arbejde der har til formål at fremme kendskabet om Bibelens budskab.
§5
Udelukkelse og eksklusion
Da der ikke er medlemskab, kan man ikke blive udelukket, dog vil personer som deltager
aktivt i forsamlingen blive bedt om ikke at deltage ved åbenlys vranglære af Bibelen. Dette vil
ske efter princippet beskrevet i Mattæus Evangeliet kapitel 18 vers 15-17
"Hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på
tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder. Hører han dig ikke, så tag én eller
to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke
dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine
øjne være som en hedning og en tolder."
§6
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens vejledende instans. Bestyrelsen, sammen med
ældsterådet (§11), er den højeste instans.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af April måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle der har interesse i menigheden og dens virke, samt
hvem bestyrelsen måtte indbyde.
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Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i flyer, til
gudstjeneste, eller på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne
forslag.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, dagsorden og det
reviderede regnskab vil blive omdelt til alle senest en uge før generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§7
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1)
Valg af dirigent og referent
2)
Bestyrelsesformandens beretning for det forløbne år
3)
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det
forløbne år til godkendelse
4)
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det
kommende år til godkendelse
5)
Fastsættelse af hvad gaver skal støtte.
6)
Behandling af indkomne forslag
7)
Valg af formand, næst formand og kasserer
8)
Valg af revisor
9)
Eventuelt
§8
Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger fremlægges forsamlingen og kan ved majoritet vedtages, herved forstås 2/3 dele
af de fremmødte.
Vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver kvalificeret majoritet – jvf. § 15 og § 16.
§9
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
Her lægger vi stor vægt på at man går til bestyrelsen med det emne man ønsker behandlet og
efter samtale med dem kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af formanden.
Den ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering
i flyer, til gudstjeneste, eller på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og
indkomne forslag. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme
bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
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§ 10
Bestyrelsen – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til
vedtægterne.
Bestyrelsen består af 3 til 5 personer, som vælges af generalforsamlingen hvert 2 år.
Formand, næst formand og kassere vælges for en periode på 2 år.
For at opstille som formand skal man være med i Ældsterådet, se §11
§ 11
Ældsterådet
Ældsterådet er menighedens åndelige ledelse, som skal sikre at alle ting sker i henhold til
Bibelens lærer.
Ældsterådet består af personer som, for så vidt muligt, opfylder forskrifterne i Paulus Første
brev til Timotheus og Titus vedr. tilsynsmænd og ældste.
1. Tim. 3:1-7: "Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han
tragter efter. En tilsynsmand skal være ulastelig, én kvindes mand, ædruelig, besindig,
værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og
ikke glad for penge. Han skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise
lydighed, i al agtværdighed; for hvordan skal han kunne tage sig af Guds menighed, hvis
han ikke forstår at styre sit eget hus? Han må ikke være nyomvendt, for at han ikke skal
blive hovmodig og falde ind under Djævelens dom. Han skal også have et godt omdømme
blandt dem udenfor, for at han ikke skal komme i vanry og gå i Djævelens fælde.
Titus 1:6-9: En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på, han skal være én
kvindes mand, hans børn skal være troende og må ikke være genstridige eller kunne
beskyldes for at leve et vildt liv. Som Guds husholder må en tilsynsmand være en, der ikke
er noget at udsætte på, ikke egenrådig, opfarende, drikfældig, voldsom eller ude efter
skændig fortjeneste. Han skal være gæstfri, have kærlighed til det gode, være besindig,
retfærdig, from, herre over sig selv; han skal holde fast ved lærens troværdige ord, så
han er i stand til både at formane med den sunde lære og at gendrive dem, der siger
imod.
§ 12
Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når der er opnået enighed med ældsterådet. Ældsterådet
har altid veto ret.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af bestyrelsen.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes
skal låneoptagelse på mere end 50.000,- kr. godkendes af generalforsamlingen.
Kasser og Bestyrelsesformand har adgang til kontoen.
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§ 13
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. Februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.
31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til
den ordinære generalforsamling.
§ 14
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert
år i Februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en
påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 15
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske ved fremlægges for forsamlingen og kan ved kvalificeret
majoritet vedtages, herved forstås 2/3 dele af de fremmødte ved generalforsamlingen.
§ 16
Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til
stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal
forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.
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