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Vedtægter for ”Evangelisk Luthersk Missions Frimenighed i Danmark”  

 
§ 1. Navn og hjemsted 

Frimenighedens navn er Evangelisk Luthersk Missions Frimenighed i Danmark, i daglig tale ELM-

Frimenigheden, og den har hjemsted på Evangelisk Luthersk Missionsforenings Sekretariat, Tværstræde 6 i 

Rønne.  

§ 2. Grundlag  

Menigheden bygger sit arbejde på:  

1)   de  bibelske  skrifter  som  Guds  inspirerede, ufejlbare,  fuldt  troværdige  og  urokkelige  ord  og  eneste  

kilde  og norm for kristen tro, lære og liv.  

2)   de oldkirkelige bekendelser (den apostolske, den nicæno-konstantinopolitanske og den athanasianske 

bekendelse) og de reformatoriske bekendelsesskrifter (den augsburgske bekendelse og Luthers lille 

katekismus) som sande og forpligtende udtryk for, hvad Bibelens ord lærer.   

§ 3. Formål  

Frimenighedens formål er at fremme Evangelisk Luthersk Missionsforenings (ELM’s) formål; at udbrede 

evangeliet om Jesus Kristus og derved fremme Guds rige. Det sker hovedsagelig ved afholdelse af 

gudstjenester og kirkelige handlinger som supplement til den øvrige missionsvirksomhed i ELM. 

§ 4. Organisation  

Menigheden er stiftet den 27. januar 2013 som en selvstændig, evangelisk, luthersk frimenighed tilknyttet 

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark (ELM-Danmark) med de pligter og rettigheder som gælder 

for en enhed tilknyttet ELM-Danmark jf. vedtægter for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark. 

§ 5. Medlemskab  

1)   Som medlem optages enhver som døbes i menigheden.   

2)   Som  medlem  kan  optages  enhver,  som  er  døbt  i  Faderens  og  Sønnens  og  Helligåndens  navn,  og 

som  i  tro  og  livsførelse  bekender  sig  til  Kristus  i  overensstemmelse  med  menighedens  grundlag. 

3)   Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen,  evt. gennem én af menighedens præster. Bestyrelsen 

er bemyndiget til at godkende optagelsen i menigheden. Medlemskabet omfatter hjemmeboende børn 

under 18 år.      

5)  Alle medlemmer forpligter sig til at bidrage til frimenighedens virke, såvel åndeligt som økonomisk, alt 

efter nådegaver, kald og evner.  

6)   Unge, der konfirmeres i menigheden, optages som selvstændige medlemmer uden stemmeret.  
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7)   Unge i alderen 15-17 år kan optages som selvstændige medlemmer uden stemmeret.   

8)   Unge, der har været medlemmer uden stemmeret, overgår til fuldt medlemskab, når de fylder 18 år.  

9)   Udmeldelse af menigheden skal ske skriftligt til bestyrelsen. Såfremt et medlem af frimenigheden 

fremfører en bekendelse eller praktiserer en livsførelse, som er i modstrid med §§ 2 og 3, bør dette 

behandles efter anvisningerne i Matthæusevangeliet, kap. 18, vers 15 – 17. 

Et medlem, som vedblivende udtaler og bekender læresætninger eller fastholder en livsførelse, der er i 

strid med §§ 2 og 3, eller bevist og aktivt søger at skade frimenigheden og dens virksomhed, kan 

bestyrelsen ekskludere.  Det kan ske efter samråd med ELM Danmarks Hyrde-lærerråd. 

§ 6. Opbygning  

A. Bestyrelse 

Frimenigheden ledes af en bestyrelse på 3-5 personer, hvoraf tre skal være mænd. Bestyrelsens 

medlemmer vælges for to år ad gangen på frimenighedens generalforsamling. Hvis et medlem af 

bestyrelsen udtræder inden periodens udløb, kan bestyrelsen vælge en midlertidig afløser indtil 

næste generalforsamling.  

Det er bestyrelsens ansvar at sørge for at tilrettelægge frimenighedens virksomhed, så den bedst 

muligt fremmer frimenighedens formål. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere 

præster for menigheden, evt. ved ansættelse, jf. dog §6C.  Det er bestyrelsens ansvar at sikre 

fornøden registrering ved dåb, vielser og begravelser.   

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand og 

næstformand skal være mænd. Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen. 

 

B. Ældsteråd 

Ældsterådet konstitueres på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og består af 

formanden, næstformand og yderligere et mandligt bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen selv 

udpeger. Ældsterådet har det åndelige/hyrde-læremæssige lederansvar i menigheden.  Det 

indebærer ansvaret for, at gudstjenester og frimenighedens virksomhed i øvrigt sker på bibeltro, 

evangelisk-luthersk grund. Ældsterådet står under tilsyn af ELM-Danmarks Hyrde-læreråd, og 

ældsterådet har ansvar for, at de som prædiker i frimenigheden kan godkendes af Hyrde-

lærerrådet, såfremt de ikke er kaldede prædikanter i ELM. Det er desuden ældsterådets ansvar, om 

nødvendigt, at varetage §5 stk. 9. Ældsterådet kan mødes særskilt, hvis der er behov for det. 

 

C. Præster 

Ældsterådet fungerer i udgangspunktet som frimenighedens præster. De kan vælge helt eller delvis 

at lade den eller de præster, som bestyrelsen udpeger eller ansætter, stå for gudstjenester og 

kirkelige handlinger. Præster uden for bestyrelsen kan ved invitation deltage i bestyrelsens og 

ældsterådets møder uden stemmeret. Præster i frimenigheden skal være mænd og skal godkendes 

af ELM-Danmarks Hyrde-lærerråd. Bestyrelse og ældsteråd kan holde møder uden præster uden for 

bestyrelsen. 
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§ 7. Generalforsamling 

1)   Ordinær  generalforsamling  afholdes  en  gang  årligt  i  første  kvartal.  Den indkaldes af bestyrelsen 

mindst 6 uger forud på den måde, hvorpå menighedens møder/gudstjenester sædvanligvis bekendtgøres. 

Dagsorden udsendes mindst 14 dage før.   

2)   Forslag,  som  ønskes  behandlet  på  den  ordinære  generalforsamling,  skal være bestyrelsen i hænde 

senest fire uger før.   

3)   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af 

menighedens medlemmer ønsker det. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages 

varsel. Dagsorden udsendes mindst 7 dage før.  

4)   Afgørelser ved generalforsamlingen træffes ved absolut stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed ved 

valg foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed, trækkes der lod. Alle valg, bortset fra valg af dirigent, 

sker ved skriftlig afstemning.  

5) Medlemmer af frimenigheden kan stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt, såfremt 

fuldmagtshaveren også er stemmeberettiget 

6)   På den ordinære, årlige generalforsamling behandles bl.a. følgende punkter:  

I.   Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

II.   Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.  

III.   Budget for indeværende regnskabsår forelægges og godkendes.  

IV.   Valg til bestyrelsen.          

V.   Valg af to revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år, genvalg kan finde sted. Revisorerne kan ikke være 

medlem af bestyrelsen.  

§ 8. Tegningsret mv.  

1)   Formand og næstformand, eller i en af disses fravær en tredje person fra bestyrelsen, repræsenterer 

menigheden i alle forhold og deres underskrift forpligter menigheden juridisk.  

2)   Køb/salg af fast ejendom, optagelse af lån og pantsætning af ejendom skal forelægges 

generalforsamlingen til godkendelse.   

§ 9. Økonomi 

1)  Udgifter afholdes af menighedens kasse. Menighedens kasse administreres af sekretariatet i Rønne eller 

af den valgte kasserer. 

2)  Menighedens indtægter vil forsøges sikret gennem gaver fra medlemmer og venner af menigheden.  
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§ 10. ELM Danmark  

1) Hyrde-lærerådet for ELM Danmark fører tilsyn med frimenigheden og fungerer som appelinstans i  

tilfælde af intern  læremæssig,  ordningsmæssig  eller  personorienteret  stridighed.  Landsstyrelsen for ELM 

Danmark kan ekskludere et medlem af frimenigheden, som vedvarende kommer i strid med ELM’s formål 

og grundlag, eller som bevidst søger at skade foreningen jf. vedtægterne for ELM Danmark §6 stk. 2.  

2) Bestyrelsen for frimenigheden udpeger af sin midte en repræsentant til repræsentantskabet for ELM 

Danmark jf. vedtægterne for ELM Danmark §7A stk 2. Er frimenigheden berettiget til at vælge mere end én 

repræsentant vælges de øvrige på generalforsamlingen. Frimenigheden er kun berettiget til at vælge ekstra 

repræsentanter, såfremt det antal medlemmer som berettiger dertil, ikke er medlem af ELM-Danmark på 

anden vis også. 

§ 11. Vedtægtsændringer  

Til ændringer af vedtægterne kræves at et flertal på 2/3 dele af de fremmødte, herunder de, som deltager 

ved fuldmagt, ved en generalforsamling stemmer for, samt at landsstyrelsen for ELM Danmark godkender 

dem. Paragraf 2 kan ikke ændres. 

 § 12  Overensstemmelse med ELM Danmarks vedtægter 

Kredsens vedtægter skal altid være i overensstemmelse med ELM Danmarks vedtægter, og hvis disse 
ændres, vil nærværende vedtægter være at ændre, så de stemmer overens dermed. 
Denne paragraf kan ikke ændres. 

§ 13. Menighedens opløsning  

1)   I tilfælde af opløsning af menigheden overdrages menighedens midler til Evangelisk Luthersk 

Missionsforening i Danmark.  

2)   Opløsning skal besluttes af 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger afholdt med mindst fire ugers mellemrum.  

___________________________  

Således vedtaget ved stiftende generalforsamling den 27. januar 2014 

 

Dirigent 

 

__________________ 


