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Vedtægter for Vinding Indre Mission 

  
Grundlag & formål 
§1. Vinding Indre Mission arbejder på den evangeliske lutherske folkekirkes grund og er en del af 

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.  

Stk. 2. Formålet for Vinding Indre Mission er at hjælpe med til Guds riges udbredelse og styrkelse 

af det kristne fællesskab - at lede til Jesus og leve i Ham. 

 

Aktiviteter 
§2 Formålet søges virkeliggjort gennem offentlige møder, familieaftener og lignende. Ved 

oprettelse af bibelstudiegrupper i eget hjem, samt ved at styrke og støtte arbejdet blandt børn og 

unge, der drives på samme grundlag og med samme formål.  

 

Bidragsydere 
§3 Vinding Indre Mission er etableret som en forening med bidragsydere. 

Stk. 2. Enhver, der kan gå ind for ovennævnte formål jvf. §1, kan blive bidragsyder til Vinding 

Indre Mission. Man betragtes som bidragsyder, hvis man har givet et bidrag til Vinding Indre 

Mission før 1. november året før generalforsamlingen. Bidragets størrelse er frivilligt. 

Stk. 3. En person, som ved lære eller liv kommer i åbenbar modstrid med Vinding Indre Missions 

formål, kan bestyrelsen udelukke som bidragsyder. 

Stk. 4. De indkomne midler forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med Vinding Indre 

Missions formål, herunder også ansvaret for missionshusets drift. Vinding Indre Mission er en del 

af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark og skal derfor også være med til at dække 

fællesudgifterne på landsplan.  

Stk. 5. Regnskabet følger kalenderåret. 

 

Generalforsamling 
§4. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og indkaldes med 

mindst 2 ugers varsel ved den på stedet normale bekendtgørelsesform for møder i missionshuset.    

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde: 

• Valg af dirigent 

• Formandsberetning 

• Regnskabsaflæggelse 

• Valg til bestyrelse 

• Valg af revisor 

• Indkomne forslag 

• Evt.  

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til 

formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Stk. 3. Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har enhver bidragsyder over 18 år. Man 

betragtes også som gyldig bidragsyder med stemmeret og valgbarhed, hvis det er ægtefællen, der 

har givet bidraget. Hver fremmødt ægtefælle har en selvstændig stemme.  
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Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan varsles af bestyrelsen eller på skriftlig anmodning af 

mindst 1/3 af de stemmeberettigede, med samme frist og på samme vilkår som den ordinære 

generalforsamling.  

 

Bestyrelsen og valg 
§5. Bestyrelsen er tegnet af formanden og næstformanden.  

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valget gælder for 3 år. Hvert år afgår 2 eller 3 

medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3. Ved en ikke-fuldtallig bestyrelse kan denne efter enstemmig beslutning supplere sig indtil 

næste generalforsamling. Kun den valgte bestyrelse har stemmeret og konstituerer sig selv. Hvis der 

er stemmelighed i bestyrelsen, tæller formandens stemme for 2. 

Stk. 4. Valget af bestyrelsesmedlemmer foregår skriftligt ved den årlige generalforsamling. 

Stk. 5. Alle bidragsydere har ret til at komme med forslag til kandidater. Forslag skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og være forsynet med kandidatens 

underskrift. Bestyrelsen har også ret til at foreslå kandidater til valget. 

Stk. 6. Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er der omvalg af de 

pågældende. Hvis der da også er stemmelighed, foretages lodtrækning. De 2, der får flest stemmer, 

efter de, der vælges til bestyrelsen, er suppleanter for 1 år. Hver stemmeberettiget må afgive 1 

stemme. 

Stk. 7. Ved et eller to valgte medlemmers udtræden af bestyrelsen indenfor valgperioden, indtræder 

første suppleanten og dernæst anden suppleanten i den resterende del af det udtrædende medlems 

valgperiode. 

 

Vedtægter 
§6. Ændringer eller tilføjelser til gældende vedtægter kan kun ske på en lovlig indkaldt 

generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede og mindst to 

tredjedele af de fremmødte stemmer herfor. Ved forslag om ændring eller tilføjelse til de gældende 

vedtægter skal de offentliggøres senest 5 dage inden generalforsamlingen. 

Stk. 2. Vedtægterne kan ikke ændres i strid med §1. 

Stk. 3. Vedtægterne skal godkendes af generalsekretæren for Kirkelig Forening for den Indre 

Mission i Danmark.  

 

Opløsning 
§7. Opløsning af Vinding Indre Mission kan kun ske på to efter hinanden lovligt varslede 

generalforsamlinger med afstemning efter samme regler som ved vedtægtsændring. 

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder Vinding Indre Missions midler Kirkelig Forening for den Indre 

Mission i Danmark. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen i Vinding Indre Mission 2018. 

 

Vedtægterne er godkendt af Indre Missions generalsekretær:  

 

Dato/underskrift: ___________________________________ 


