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LOVE for Evangelisk Frikirke Danmark  
  
§ 1 Navn og hjemsted 
1. Kirkesamfundets navn er Evangelisk Frikirke Danmark. 
 
2. Kirkesamfundets internationale navn er: Evangelical Free Church of Denmark. 
 
3. Kirkesamfundets hjemsted er kirkesamfundets sekretariat. 
 
§ 2 Formål 
1. Kirkesamfundets opgave er at virkeliggøre missionsbefalingen ved at forkynde evangeliet om Jesus 
Kristus, og virke for den kristne enhed i overensstemmelse med Det Nye Testamente. 
 
2. Kirkesamfundets kirke- og menighedssyn, bibelsyn og sakramenteopfattelse er formuleret i kirke-
samfundets første synode 1967. 
 
§ 3 Medlemmer 
1. Almindelige medlemmer af kirkesamfundet er frie, evangeliske menigheder, der kan tilslutte sig 
kirkesamfundets formål og love. 
 
2. Frie evangeliske menigheder kan tilslutte sig kirkesamfundet med observatørstatus. 
 
3. Almindeligt medlemskab eller tilslutning som medlem med observatørstatus kræver årsmødets 
godkendelse. 
 
4. Årsmødet kan anmode et medlem om at udtræde af kirkesamfundet, hvis 2/3 af repræsentanterne 
stemmer herfor. Hvis medlemmet afviser denne afgørelse, kan medlemmet udskilles, hvis 2/3 af 
repræsentanterne stemmer herfor på det næstfølgende ordinære Årsmøde. 
  
§ 4 Årsmødet 
1. Årsmødet er kirkesamfundets øverste myndighed.  
 
2. Indkaldelse af årsmødet skal ske direkte til medlems-menighederne (trykt og/eller elektronisk) med 
mindst tre måneders varsel. Årsmødet skal have følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigenter. 
2. Landsledelsens årsberetning.  
3. Godkendelse af revideret årsregnskab.  
4. Behandling af forslag.  
5. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse. 
6. Valg af medlemmer til Landsledelsen.  
7. Valg af suppleanter til Landsledelsen.  
8. Godkendelse af ny revisor.  
9. Drøftelse af kirkesamfundets virksomhed.  
10. Evt.  

 
3. På Årsmødet træffes beslutning om ordination.  
 
4. Enhver medlemsmenighed, herunder menigheder med observatørstatus, har ret til at lade sig 
repræsentere på Årsmødet efter nærmere herom fastlagte retningslinjer i kirkesamfundets vedtægter.  
 
5. Taleret har, foruden ovennævnte repræsentanter:  

1. Landsledelsens medlemmer  
2. Nationalt ansatte i kirkesamfundet (dog ikke elever og volontører)  
3. Ordinerede præster, og internationalt ansatte, så længe de er medlemmer af en af 

kirkesamfundets menigheder  
4. Forretningsudvalget for Evangelisk Frikirkes Børn og Unge  
5. Forstanderen for Efterskolen Lindenborg  

 
6. Stemmeret har alene repræsentanter fra menigheder med almindeligt medlemskab.  
 



7. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, kan alene fremsættes af menigheder med almindeligt 
medlemskab og Landsledelsen. Forslag skal være Formanden for Landsledelsen i hænde senest 2 
måneder før Årsmødet.  
 
8. Ekstraordinært Årsmøde finder sted såfremt Landsledelsen eller 2/3 af de almindelige medlemmer 
skriftligt anmoder herom. Indkaldelse med dagsorden skal udsendes senest 1 måned efter beslutning eller 
anmodning om afholdelse af ekstraordinært Årsmøde. Indkaldelse sker med 2 måneders varsel.  
 
9. Over alle beslutninger på Årsmødet føres en protokol, der underskrives af dirigenter og Landsledelsen.  
 
§ 5 Landsledelsen  
1. Kirkesamfundets åndelige og administrative ledelse er Landsledelsen. Landsledelsen er ansvarlig for, at 
Årsmødets beslutninger udføres. Landsledelsen består af syv medlemmer, inklusive kirkesamfundets 
Generalsekretær. Det tilstræbes at mindst to skal være ordinerede præster og mindst to skal være 
lægmænd.  
 
2. Landsledelsen vælges af Årsmødet, der tillige vælger to suppleanter.  
 
3. Landsledelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og økonomiansvarlig, 
Internationalmissionsansvarlig, og andre relevante poster.  
 
4. Kirkesamfundets Generalsekretær er ansvarlig for Evangelisk Frikirke Danmarks åndelige ledelse. 
Generalsekretæren vælges af Årsmødet og er født medlem af Landsledelsen. Generalsekretæren skal 
være ordineret og vælges for en fireårig periode et år forud for tiltrædelsen. Genvalg kan finde sted.  
 
5. De øvrige seks medlemmer vælges for en toårig periode, således, at der hvert år vælges tre medlemmer. 
Genvalg kan finde sted.  
 
6. Valgbar til Landsledelsen er alene medlemmer af menigheder med almindeligt medlemskab.  
 
7. Over alle beslutninger i Landsledelsen føres referat.  
 
8. Landsledelsen fastlægger selv sin forretningsorden der skal være i overensstemmelse med Evangelisk 
Frikirke Danmarks Love og Vedtægter.  
 
§ 6 Regnskab og revision  
1. Kirkesamfundets regnskabsår følger kalenderåret.  
 
2. Årsregnskabet skal være gennemgået og kommenteret af en registreret eller statsaut. revisor, der 
godkendes af Årsmødet.  
 
§ 7 Tegning og hæftelse  
1. Kirkesamfundet forpligtes udadtil ved underskrifter af Landsledelsens formand og økonomiansvarlig i 
forening.  
 
2. Kirkesamfundets medlemmer eller menighedsmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der 
påhviler kirkesamfundet.  
 
§ 8 Tvister  
1. Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem medlemmer af kirkesamfundet eller indenfor en 
medlemsmenighed kan Landsledelsen efter begæring af én af de implicerede parter indtræde som 
mæglende instans.  
 
2. Landsledelsen kan ligeledes mægle ved en evt. fordeling af menighedens formue. Hvis der sker 
opløsning af menigheden, tilfalder menighedens formue kirkesamfundet.  
 
3. Kirkesamfundet hæfter ikke for nogen menigheds gæld.  
 
§ 9 Ændring af love og vedtægter  



1. Til lovændring kræves at mindst 2/3 af de almindelige medlemmer er repræsenteret på Årsmødet, og at 
ændringen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslag om ændringer af 
kirkesamfundets love ikke opnår kvalificeret majoritet, men dog almindeligt flertal blandt de afgivne 
stemmer, kan ændringen vedtages på næste ordinære Årsmøde med simpel majoritet blandt de afgivne 
stemmer.  
 
2. Til ændring af kirkesamfundets vedtægter kræves simpel majoritet blandt de afgivne stemmer på 
Årsmødet.  
  
§ 10 Opløsning af kirkesamfundet  
1. Til kirkesamfundets opløsning kræves, at mindst 3/4 af de almindelige medlemmer er repræsenteret og 
at beslutning om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer på et ordinært Årsmøde.  
 
2. Hvis forslag om opløsning ikke opnår tilstrækkelig majoritet, men dog 2/3 af de afgivne stemmer, kan 
opløsning vedtages på et ekstra- ordinært Årsmøde, der finder sted tidligst 2 måneder efter det ordinære 
Årsmøde, med 2/3 majoritet, uanset hvor mange almindelige medlemmer der er repræsenteret.  
 
3. Ved kirkesamfundets opløsning overføres kirkesamfundets eventuelle resterende formue til 
forholdsmæssig fordeling blandt de almindelige medlemmer, der på opløsningstidspunktet er tilsluttet 
kirkesamfundet.  
 
 
 
Vedtaget på Repræsentantskabsmødet 1997 i Kolding.  
Revideret på Repræsentantskabsmødet 1998 i Kolding.  
Revideret på Repræsentantskabsmødet 2007 i Kolding  
Revideret på Repræsentantskabsmødet 2017 på efterskolen Lindenborg.  
Revideret på Repræsentantskabsmødet 2020 i Grindsted 
Revideret på Årsmødet 2021 i Grindsted   



VEDTÆGTER  
for Evangelisk Frikirke Danmark 
  
§ 1 Formål  
Evangelisk Frikirke Danmarks formål udføres gennem arbejdet i de enkelte menigheder og gennem 
menighedernes fællesarbejde i og uden for Danmark. 
 
§ 2 Tjenester 
Til at varetage tjeneste i menighederne såvel som i kirkesamfundets fællesarbejde antages personer, som 
er udrustet hertil og uddannet i henhold til gældende regler for uddannelse, og ordination.  
 
§ 3 Medlemskab  
Almindelige medlemmer  
1. Menigheder, der ønsker tilslutning til kirkesamfundet som almindelige medlemmer, sender ansøgning 
herom til Landsledelsens formand med oplysning om menighedens vedtægter, navn og adresser på 
menighedsrådet og menighedsmedlemmernes antal.  
 
2. Menighedsvedtægter skal godkendes af Landsledelsen. Senere ændringer skal ligeledes godkendes af 
Landsledelsen. Efter skøn kan Landsledelsen forelægge menighedsvedtægter og ændringer af disse for 
Årsmødet.  
 
3. Almindelige medlemmer er forpligtet til efter evne at bidrage til kirkesamfundets økonomi.  
 
Medlemmer med observatørstatus  
4. Menigheder, der ønsker status som observatører, sender ansøgning herom til Landsledelsens formand 
med oplysning om menighedens vedtægter samt om menighedens ledelse.  
 
5. Tilslutning som observatør finder sted for at opnå større kendskab til kirkesamfundet med henblik på 
medlemskab. Menigheder med observatørstatus yder efter aftale med Landsledelsen et årligt bidrag, der 
står i forhold til de ydelser, man ønsker at modtage, og til de fælles opgaver, som man ønsker at tage 
medansvar for. Observatørstatus kan max have en varighed af 5 år. 
 
§ 4 Årsmødet  
1. Ordinært Årsmøde afholdes inden udgangen af maj måned.  
 
2. Dato og foreløbig dagsorden for Årsmødet udsendes til alle tale- og stemmeberettigede senest tre 
måneder før dette afholdes.  
 
3. Den endelige dagsorden udsendes senest 1 måned før Årsmødet.  
 
4. Hvis der efter udsendelsen af endelig dagsorden til årsmødet ønskes forslag optaget som tillæg til 
dagsordenen, kan dette ske, såfremt repræsentanterne med simpel majoritet godkender den udvidede 
dagsorden, og såfremt Landsledelsen har haft lejlighed til at behandle forslaget. Spørgsmål, om hvilke der 
ønskes ført en orienterende drøftelse, falder ikke ind under ovenstående bestemmelse.  
 
Repræsentation  
5. Menigheder med 25 medlemmer og derunder har ret til at sende 1 repræsentant.  
Menigheder med over 25 medlemmer har ret til at sende 2 repræsentanter.  
Menigheder med over 50 medlemmer har ret til at sende 3 repræsentanter.  
Menigheder med mellem 101-200 medlemmer har ret til at sende 4 repræsentanter.  
Menigheder med mellem 201-300 medlemmer har ret til at sende 5 repræsentanter. Og så fremdeles.  
 
6. Oplysninger om repræsentanterne skal indsendes til Kirkesamfundets sekretariat senest 10 dage før 
Årsmødet.  
 



7. På Årsmødet afgøres kirkesamfundets anliggender ved afstemning, hvor de stemmeberettigede 
repræsentanter hver har en stemme. I tilfælde af stemmelighed efter to på hinanden følgende afstemninger 
bortfalder forslaget  
 
8. Alle personvalg skal være skriftlige.  
  
§ 5 Landsledelsen  
1. Kirkesamfundets Landsledelse modtager og forvalter alle midler, som indkommer til kirkesamfundets 
fællesarbejde.  
 
2. Landsledelsen løser en række af sine opgaver gennem udvalg. Landsledelsen kan udarbejde 
kommissorium for hvert udvalg.  
 
3. Hvis antallet af medlemmer af Landsledelsen ved afgang i årets løb bliver mindre end 7, skal suppleant 
indkaldes og fungere som medlem indtil førstkommende Årsmøde  
 
4. Bliver posten som Generalsekretær vakant, kan Landsledelsen anmode en ordineret præst om at 
varetage denne tjeneste indtil førstkommende Årsmøde.  
 
5. Formanden for Evangelisk Frikirkes Børn og Unge, som er navnet på kirkesamfundets børne- og 
ungdomsarbejde, kan deltage i Landsledelsens møder på lige vilkår som valgte medlemmer.  
 
§ 6 Lærespørgsmål  
Hvis en medlemsmenighed, herunder menigheder med observatørstatus, fører en sådan lære, at 
spørgsmålet om dens fortsatte tilhørsforhold til kirkesamfundet kan rejses, kan Landsledelsen tage dette 
op på Årsmødet.  
 
Vedtaget på Repræsentantskabsmødet 1997 i Kolding  
Revideret på Repræsentantskabsmødet 2007 i Kolding  
Revideret på Repræsentantskabsmødet 2017 på Efterskolen Lindenborg  
Revideret på Repræsentantskabsmødet 2020 i Grindsted  
Revideret på Årsmødet 2021 i Grindsted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


