Vedtægter for Evangelisk Alliance i Danmark
1. Baggrund, trosgrundlag, profil, hjemsted
1.1. Baggrund
Evangelisk Alliance i Danmark (EA) blev grundlagt i 1884. Hovedanliggender er bøn, kristnes enhed, mission og
evangelisering.
1.2. Trosgrundlag
EA er en kristen bevægelse, der har Bibelen som trosfundament, tilslutter sig World Evangelical Alliance’s trosgrundlag og henter inspiration fra Lausannepagten.
1.3. Profil
EA er et inspirationsnetværk og samarbejdsorgan bestående af trossamfund og kirkelige organisationer repræsenterende kristne, som hver for sig har et tilhørsforhold til deres respektive kirkesamfund og/eller kirkelige organisationer, og som via EA ønsker at være i kontakt med hinanden, at lade de kristnes enhed komme til udtryk
samt være sammen om formålsrelaterede initiativer, der kan opnås enighed om. EA en religiøs forening, som vil
arbejde for, at frelsen i Jesus Kristus forkyndes og efterfølgelse af ham fremmes.
1.4. Hjemsted og adresse
EA er hjemmehørende i Danmark. Hjemsted er hjemkommunen for den til enhver tid siddende formand. Foreningens adresse er formandens såfremt der ikke angives en særskilt sekretariatsadresse.
2. Formål
Evangelisk Alliance i Danmark vil
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

fungere som lederforum og inspirations- og samarbejdsformidler for ledere i kirke og mission i Danmark
bygge relationer mellem evangeliske/evangelikale kristne i Danmark og internationalt.
kalde kristne til bøn for samfundet, kirken og kristen verdensmission
levendegøre vision for mission og evangelisering lokalt og globalt
kalde kristne til omsorg (forbøn, solidaritet, fortalervirksomhed) for forfulgte kristne
være kontaktpunkt og inspirationsformidler til lignende internationale bevægelser som World Evangelical
Alliance, European Evangelical Alliance, Lausanne Committee for World Evangelization, m.v.

3. Medlemmer og ledelse
3.1. Medlemmer
EAs medlemmer er kristne trossamfund, kirkelige organisationer og lokale EA-lokalkomiteer, der tilslutter sig EAs
trosgrundlag og formål og indsætter en repræsentant i EAs repræsentantskab.
3.2. Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er EAs øverste myndighed. Relevante trossamfund og organisationer - i forhold til EAs
grundlag og formål - indsætter hver én person i EAs repræsentantskab. Det til enhver tid siddende repræsentantskab afgør, hvilke organisationer, der har ret til at indsætte personer i EAs repræsentantskab.
Repræsentantskabet kan supplere sig med op til seks personer, der ikke repræsenterer en bestemt organisation.
Disse deltager på lige vilkår med de øvrige repræsentantskabsmedlemmer.
Repræsentantskabets medlemmer skal personligt stå inde for EAs grundlag og formål.
Ordinære repræsentanter kan være medlemmer så længe den kirke/organisation/komité, de repræsenterer, ønsker det. Såfremt et repræsentantskabsmedlem fratræder sin post i medlemsorganisationen/kirkesamfundet,
som var grundlaget for valget til repræsentantskabet, skal den pågældende kirke/organisation snarest udpege en
ny repræsentant.

Beslutninger træffes normalt i enighed – og ellers ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.
For en tre-årig periode vælger repræsentantskabet af sin midte en formand, der tillige er formand for bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang om året senest 30. april. Repræsentantskabet fastlægger selv
sin forretningsorden.
Formanden eller 5 medlemmer af repræsentantskabet kan tage initiativ til at indkalde repræsentantskabet ekstraordinært med angivelse af konkret dagsorden om, hvad der ønskes behandlet ved mødet.
3.3. Bestyrelsen
Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 4-6 medlemmer for en treårig valgperiode. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen forestår gennemførelse af repræsentantskabets beslutninger og daglig drift i øvrigt, herunder planlægning af repræsentantskabsmøderne, relationer til lokalgrupper, løbende ansvar for og tilsyn med permanente
og ad hoc-udvalg under EA og internationale kontakter, regnskab og sekretariatsfunktioner.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, som skal godkendes af repræsentantskabet.
Bestyrelsen kan antage lønnet sekretariatshjælp.
4. Associerede medlemmer og støttemedlemmer
4.1. Associerede medlemmer
Kun de trossamfund, kirkelige organisationer og lokalkomiteer, som repræsentantskabet godkender hertil, kan
optages som medlemmer af EA. Andre kirkesamfund, menigheder, organisationer, netværk og enkeltpersoner,
der ønsker at tilknyttes EA for derved at tilkendegive, at man ønsker at arbejde ud fra EAs grundlag og samarbejdsånd, kan blive associerede medlemmer efter retningslinier, der fastlægges af repræsentantskabet.
4.2. Støtte-medlemmer
Kirkesamfund, menigheder, organisationer, netværk og enkeltpersoner kan blive støttemedlemmer af EA og således være med til at styrke arbejdet i forbøn og ved bidrag til finansiering af foreningens virke. Medlemskab forudsætter, at man kan tilslutte sig foreningens trosgrundlag.

5. Lokalkomiteer
Der kan for byer eller regioner oprettes Evangelisk Alliance lokalkomiteer, som varetager tilrettelæggelsen af lokale EA-initiativer. Lokalkomiteer skal sammensættes og arbejde i pagt med EAs basis og formål og skal forinden
igangsætning være godkendt af bestyrelsen. Repræsentantskab og bestyrelse er ikke ansvarlig for lokalkomiteernes profil og aktiviteter, men bestyrelsen har en vejledende og konsultativ rolle i forhold til lokalkomiteerne.

6. Økonomi
EAs økonomi beror på gaver og kollekter, overskud fra indtægtsgivende virksomhed, tilskud fra repræsentantskabets organisationer, m.v.
Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor, hvorefter det fremlægges for repræsentantskabet til
godkendelse og efterfølgende offentliggørelse på EAs hjemmeside.
EA skal følge de af ISOBRO udarbejdede indsamlingsetiske retningslinier.
7. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke støttemedlemmer, repræsentantskabsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende eller påtagne forpligtelser.

8. Vedtægtsændringer
Vedtægter kan ændres af repræsentantskabet, når mindst 2/3 af tilstedeværende medlemmer stemmer herfor på
to hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst to måneders mellemrum.

9. Opløsning
EA kan opløses ved mindst 2/3 majoritet af samtlige repræsentantskabets medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne
ikke til stede ved det pågældende repræsentantskabsmøde, hvor opløsningspunktet er på dagsordenen, kan bestyrelsen – senest 2 måneder efter – indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor opløsningen kan vedtages
med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal 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 almengørende eller på anden
måde almennyttigt formål. Denne forening mv. eller dette religiøse samfund mv. skal være i nærmest mulig overensstemmelse med EAs vedtægter § 1 og § 2.

Disse vedtægter erstatter Vedtægter for Evangelisk Alliance i Danmark af 6. oktober 2003. De er godkendt 1. gang
på repræsentantskabets møde den 14. august 2014 og 2. gang på repræsentantskabets møde 20. oktober 2014.
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