Vedtægter

Nyt Liv
Forbund for evangelisation i Danmark
§ 1 Navn
Nyt Liv - forbund for evangelisation i Danmark.

§ 2 Formål
Stk. 1 Nyt Livs formål er ved forkyndelse af Guds Ord at kalde mennesker til:
- personlig tro på Jesus Kristus
- et liv i Jesu efterfølgelse
Stk. 2 Nyt Liv bygger sit arbejde på:
- Bibelen som Guds eget ord, talt gennem mennesker, under Helligåndens inspiration
- Bibelen er som sådan uden fejl og indre modsigelser, urokkelig og fuldt troværdig, såvel i dens helhed som i alle
dens enkelte dele
- Bibelen som eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv
- Den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse som sand og forpligtende tolkning af Bibelen.

§ 3 Arbejdsområder
Stk. 1 Nyt Livs arbejdsområder skal til stadighed tilpasses missionsmulighederne i Danmark, hvilket bl.a. opnås ved forkyndelse af Guds ord ved:
- udgivelse af bladet “Nyt Liv”
- mødevirksomhed
- afholdelse af lejre og stævner
- afholdelse af bibelcamping
- forlagsvirksomhed, bogsalg og båndsalg
Stk. 2 I tilknytning til Nyt Liv er oprettet følgende selvejende institutioner, hvis ledelse og formål er fastsat i egne vedtægter.
Kristent Skole- og Kursuscenter - KSK. Ejer af matrikelnummer 12 D, Fjellerup by og sogn.
Djurslands Efterskole - DE - Fjellerup. Driver efterskole på bibeltro grund inden for den evangelisk lutherske kirkes
bekendelse.

§ 4 Ledelse
Stk. 1 Nyt Liv ledes af et landsudvalg - LU - på mindst 7 og højst 15 medlemmer.
Udover ovennævnte medlemmer vælger DE’s bestyrelse en advokat/revisor som landsudvalgsmedlem.
Denne indtræder som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem på linie med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt det af
Djurslands Efterskoles bestyrelse valgte medlem er revisor, må denne ikke samtidig være Nyt Livs revisor.
Stk. 2 LU har hovedansvaret for, at Nyt Livs arbejdsområde er i overensstemmelse med formål og grundlag.
LU har ligeledes ansvaret for, at Nyt Livs arbejdsområder til stadighed er tilpasset de aktuelle muligheder og behov.
LU har ansvaret for, at eventuelle ansatte personers virksomhed er i overensstemmelse med Nyt Livs formål og
grundlag.
Stk. 3 LU har ansvaret for, at der udpeges det nødvendige antal personer til såvel egne arbejdsudvalg som til besættelse af
bestyrelsesposter i tilknyttede institutioner.
De udpegede bestyrelses- og udvalgsmedlemmer skal opfylde samme valgkriterier som LU-medlemmer.
Stk. 4 LU er selvsupplerende. Dets medlemmer skal dog så vidt muligt repræsentere Nyt Livs arbejdsområder.
LU’s medlemmer skal være personligt kristne samt kunne gå ind for Nyt Livs formål og grundlag.
For optagelse i eller udelukkelse af LU kræves at 2/3 af samtlige LU-medlemmer stemmer herfor.
Ingen ansat i Nyt Liv kan være medlem af LU.

Stk. 5 På første ordinære LU-møde i kalenderåret (konstituerende møde) vælges formand, næstformand.
Disse udgør samtidig Nyt Livs forretningsudvalg - FU.
Derudover vælges der en kasserer og en sekretær.
Såfremt kassereren og sekretæren ikke er medlem af LU, deltager vedkommende uden stemmeret i LU-møder.
Stk. 6 Der afholdes mindst 3 ordinære landsudvalgsmøder årligt.
Formanden har ansvaret for, at LU skriftligt indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden for mødet skal angive, hvilke punkter der skal behandles. Ekstraordinært LU-møde kan indkaldes, såfremt
formanden eller mindst halvdelen af LU’s medlemmer ønsker dette.
LU er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Afstemning afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
LU udarbejder selv sin forretningsorden.
Stk. 7 FU’s opgave er at forestå den daglige ledelse af Nyt Livs arbejde. Ligeledes forberede sager, der skal behandles af
LU.
FU arbejder under ansvar over for LU.
Formanden har ansvaret for, at FU indkaldes senest 8 dage før mødet.
FU’s beslutninger protokolleres.
Stk. 8 LU udpeger mindst 5 udvalgsmedlemmer, og en kasserer til at forestå ansvaret for den selvejende institution Kristent
Skole- og Kursuscenter, Fjellerup.
Stk. 9 LU vælger 3 medlemmer til bestyrelsen for DE.
Der vælges 1 person årligt for en valgperiode på 3 år. Genvalg kan finde sted.
Såfremt et valgt medlem udtræder af LU, eller ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen for DE, indtræder den nyvalgte i
vedkommendes valgturnus.

§ 5 Medarbejdere
Stk. 1 LU ansætter og afskediger eventuelle forkyndere samt nødvendigt personale til øvrige aktiviteter.
Stk. 2 Enhver lønnet eller ulønnet person, der kaldes til en åndelig tjeneste i
Nyt Liv, skal være personlig kristen samt være i overensstemmelse med Nyt Livs formål og grundlag.

§ 6 Årsmøde
Stk. 1 Nyt Livs årsmøde afholdes for drøftelse og debat af arbejdet. Årsmødet afholdes så vidt muligt i årets 2. eller 3. kvartal.
Årsmødet bekendtgøres i bladet “Nyt Liv” senest 1 måned før mødets afholdelse.
Stk. 2 Der skal ved årsmødet aflægges beretning om Nyt Livs arbejde.
Ligeledes lægges op til debat om kommende aktiviteter.
Det reviderede regnskab forelægges.
De forskellige arbejdsgrene og institutioner aflægger ligeledes en beretning.

§ 7 Økonomi
Stk. 1 Nyt Livs økonomi er baseret på frivillige gaver.
Nyt Livs arbejdsområder hører økonomisk under hovedkassen.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Revision foretages af en af LU udpeget revisor.
Stk. 2 Nyt Liv tegnes ved økonomiske og juridiske forpligtelser af formand og næstformand i forening.

§ 8 Øvrige bestemmelser
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan foretages, når 3/4 af de fremmødte LU-medlemmer stemmer herfor.
Ændringer af § 2 kan dog alene ske, såfremt alle LU’s med lemmer stemmer herfor.
Stk. 2 Nyt Liv kan kun opløses, såfremt 3/4 af alle LU’s medlemmer stemmer herfor på 2 hinanden følgende LU-møder.
Imellem disse møder skal Nyt Liv have afholdt et orienterende møde, hvortil alle Nyt Livs venner indkaldes gennem
bladet Nyt Liv”.
Stk. 3 Ved Nyt Livs eventuelle opløsning skal tilbageværende aktiver tilfalde Dansk Balkan Mission.
Ingen enkeltpersoner kan økonomisk blive tilgodeset.
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