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Introduktion
Velkommen til årsbogen 2018. Vi vil gerne i
dette hæfte forsøge at beskrive, hvad der er sket
i Pinsekirken Bornholm sidste år, gennem en
årsberetning, billeder, regnskab mm.
Årsbogen danner grundlag for kirkens
generalforsamling, som afholdes søndag d. 28.
april 2019 ca. kl. 12:00, hvor vi også vil fejre den
store frivillige indsats. Lad os gøre denne Årsfest
til en ordentlig fest, ved at medbringe en festlig ret
til en stor fælles buffet, som vi nyder sammen efter
gudstjenesten.
De ansatte og frivillige ledere er enormt taknemmelige over den store
aktivitet, de mange positive personlige fortællinger vi har hørt og det
flotte økonomiske resultat, vi har haft i 2018. En stor tak skal lyde til
Jesus, men også til alle jer, som frivilligt bruger tid, evner, åndelige gaver
og økonomiske midler til at opbygge og opretholde vores fællesskab, som
søger Gud, som går sammen og som rækker ud!
Michael Riis Kaarby
Præst i Pinsekirken Bornholm
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Årsberetning
Jeg vil i denne årsberetning prøve at beskrive det år, som nu er slut, for at
vi kan mindes de mange gode øjeblikke, der sammen med menighedens
98 tidligere år, har været med til at gøre os til den menighed vi er i dag.
Lad os glæde os over alt det gode, som er sket og tage ved lære af vores
fejl.
Der er foregået mange ting i og ud fra Pinsekirken Bornholm i 2018. Vi
havde faste ugentlige aktiviteter og tilbud, som alle har til formål, at fremme vores vision, som kort sagt er at “Søg Gud, Gå sammen, Ræk ud”.
Vi havde gudstjeneste og børnekirke hver søndag, uden undtagelse. Nogle
gange foregik disse andre steder i forbindelse med fællesgudstjenester, lejr
eller folkemødet. Nogle gange blev gudstjenesten fejret på utraditionel vis,
som til høstfesten og julefesten, men det er vigtigt for os, at vi hver søndag
fejrer Jesu opstandelse med bl.a. bibelsk forkyndelse, tilbedelse og bøn.
Vores Bog og CD-shop, hvor man kan købe kristen litteratur og musik,
havdeåbent i forbindelse med gudstjenesterne. Vi drak kaffe sammen efter
hver gudstjeneste, og ind imellem spiste vi kirkefrokost efter gudstjenesten
I løbet af ugen havde vi Minimax, Supermax, J-Way og U! i samarbejde
med Missionskirken og Baptistkirken, hvor vi samlede 150-200 børn og
unge hver uge. Her forkyndes evangeliet på alderssvarende niveau, der
leges, synges og meget andet.
Netværksgrupperne er også en vigtig del af menighedens liv, hvor vi mødes hver anden uge i private hjem. Her havde vi i efteråret gennemgået
bogen ‘Stå stærkt i stormen’, som er skrevet af Jørn og Karin Braüner.
Ellers læser vi Bibelen sammen, lovsynger, samtaler og beder sammen. Vi
har kørt 6 netværksgrupper i 2018.Hver fredag, hvor vejret tillod det, var
der et team på gågaden i Rønne for at servere kaffe, tale med mennesker
og tilbyde forbøn. Her fik vi mange gode snakke og bad med mange Der
blev også løbende lavet og sendt radio via vores internet-radiostation
‘Radio fri-born’.
I første halvår kørte vi Torsdagstræf, som var en hverdagsgudstjeneste
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med fællesspisning én torsdag i måneden. Desværre måtte vi lukke denne
arbejdsgren ned i sommers. Vi har ikke fået gang i et nyt hverdagsarrangement, men har stadig et ønske om dette.
Netværksgruppen i Åkirkeby og i Rønne øst har startet månedlige cafémøder op i kontakthuset i Åkirkeby, hvor vi ønsker at komme i kontakt
med mennesker fra midt-Bornholm. Disse møder indeholder lovsang,
personlige fortællinger, tale, forbøn samt kaffe og kage.
Hjerte til hjerte genbrug og café har kørt det meste af året og har igen
nået deres mål med at sende over 40.000 kr afsted til mission i Peru og
Athen. Da plejecenteret i Peru nu står færdigt, og det ikke er lykkedes at
finde en til at overtage lederansvaret for Hjerte til hjerte, valgte vi at lukke
ned i december. Vi havde også to vellykkede bagagerumsmarkeder, hvor
mange mennesker mødte op, købte og solgte. Vi fejrede den succes Hjerte
til hjerte har været på en gudstjeneste i december.

Bagagerumsmarked ved kirken
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Familiefredag startede op igen efter nogle års pause. Familier med hjemmeboende børn mødes til mad, hygge, tegnefilm og andagt en fredag om
måneden.
Af større arrangementer kan nævnes, at vi havde Evangelisk Alliances
bedeuge i starten af januar, hvor vi mødtes i kirker og missionshuse for at
bede sammen.
Hans Berntsen kom og talte og bad for mennesker sidst i januar, hvor over
200 mennesker mødte op, mange sagde ‘ja’ til Jesus og modtog forbøn for
helbredelse.
Årsfesten i april blev en festlig begivenhed, hvor vi fejrede gudstjeneste,
spiste samskuds-festmiddag og afholdt årsmøde.
I store bededags-weekenden havde vi forårslejr, hvor vi fik besøg af Ruben
Holmgren Falk, som havde familien og et team fra Alterna med. Ruben
underviste, og teamet stod for børnekirke og teenagesamlingerne.
Vi var engageret i det tværkirkelige telt ‘Mellem Himmel og jord’, hvor
vi sammen med øens øvrige frikirker skabte rammerne omkring mange
spændende interviews og debatter. Vi serverede rigtig meget kaffe og kage
og fik mange gode snakke om Jesus.
Sommeren bød på Skt Hans fest, foredrag med Jørn Braüner, fællesgudstjenester og Kirkerne på torvet.
Maxdag var større og bedre end nogensinde før, og vi havde besøg af
mere end 1000 børn! Vores primære engagement var at stå for fællesgudstjenesten om formiddagen og lave frokost herefter, samt til alle de frivillige
medarbejdere på torvet. Vi ønsker at engagere os endnu mere i selve Maxdagen næste år.
Efteråret bød på temaet ‘Mission Possible’, der havde fokus på evangelisation. Vi havde en dejlig børnekirkeovernatning og efterfølgende høstfest.
Vi afholdt kurset ‘4 nøgler til at høre Guds stemme’ over 6 onsdag aftener,
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hvor vi lærte om og øvede os i, at lytte til Gud. Vi startede lovsangsaftener
op, som vi gerne vil afholde hver 2.-3. måned. Vi afholdt en bøn- og fasteuge med 4 bønnesamlinger og forskellige forslag til faste.
I december havde vi som noget nyt lavet en julefest for hele byen sammen
med Missionskirken, Baptistkirken og Gospelfællesskabet. Her var
luciaoptog, salmesang, andagt, dans om træet, forskellige lækkerier og
gospelgudstjeneste i Musikhuzet.
Vi havde også vores fantastiske og traditionsrige julemiddag med flæskesteg
og det hele og rundede året af med et brag af en nytårsfest.
Medlemstallet er gået fra 167 til 169. Årets overskud landede på 68.486 kr,
hvilket er tilfredsstillende, da vi både har hensat penge til vedligeholdelse og
til feriepenge.
På årets sidste medlemsmøde vedtog vi at ansætte Cindy Mogensen som
assisterende præst pr. 1. januar 2019.
Til sidst skal der lyde en kæmpe tak til alle, der frivilligt giver af deres tid og
energi, samt alle jer som giver økonomisk til kirkens arbejde. Uden jer ville
det hele se MEGET anderledes ud! Tak for et rigtig spændende og velsignet
2018!
På menighedens vegne - Michael Kaarby.
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Årsfest
Børnekirke
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Præster:

Michael Riis Kaarby, præst/forstander. Cindy Mogensen, assisterende præst

Lederteam:

Michael Riis Kaarby, John Mester-Christensen, Kenn Moberg,
Kim Riis-Sørensen, Cindy Mogensen.

Kirketjenere:

Allan Werenberg, Anni Moberg, Christina Sonne, David Olsen, Hanne RiisSørensen, Hans Erik Sommer, Jørn Pedersen, Lene Marie Rasmussen, Louise
Kaarby, Ulla Mester-Christensen, Steven Bay Mogensen, Mona Caramés, Vera
Dahl, Morten Dahl, Palle Villumsen, Tobias Riis-Sørensen, Anne Sofie Kjøller,
Peter Pedersen, Kenn-Erik Grenander.

Prædikanter:

Hanne Riis-Sørensen, Michael Riis Kaarby, Ulla Mester-Christensen,
Vipsen Sommer, Cindy Mogensen.

Ansatte:

Lene Marie Rasmussen, Bogholder/Kasserer, fleksjob 16 timer pr. uge
Michael Riis Kaarby, 22,2 timer pr. uge,
Cindy Mogensen, fleksjob op til 10 timer pr. uge
Områdeledere 2019:
Alpha				
Kenn-Erik Grenander
Bogholderi/ Kasse/Adm.
Lene Marie Rasmussen
Bogsalg				Jørn Pedersen
Bygning indvendig		
Kenn Moberg
Børnekirken 			
Steven Bay Mogensen
Familiefredag			
Michael Riis Kaarby
Folkemødet i Allinge		
Anni Moberg
Forårslejr 			
Michael Riis Kaarby
Gudstjenester			
Michael Riis Kaarby
J-Way 			
Tobias Riis-Sørensen
Kaffe				
Elly Marie Hansen
Kalender 			
Michael Riis Kaarby, Anni Moberg
Kirken på Gaden		
Palle Villumsen
Køkken			
Anni og Kenn Moberg
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Lovsang 			
Louise Kaarby, Mona Caramés, Noah Bay
				Mogensen
Lyd				Tommy Vest Jensen
Minimax			Louise Kaarby
Mødeværter 			
Helle Kaarby
Nadver 			
Yvonne Olsen
Netværksgrupper 		
Anni og Kenn Moberg, Lene Marie og Thorkild
				
Rasmussen, Hanne Vesløv, Ulla og John 		
				
Mester-Christensen, Vera og Morten Dahl,
				
Christina og Anders Sonne, Merethe Hansen
Omsorgsgruppen		
Anni og Kenn Moberg, Cindy Mogensen
Online-gruppen		
Lars Henrik Andersen
Onsdagsbøn 			
David Olsen
PBU Bestyrelse 			
Michael Riis Kaarby, Lene Marie Rasmussen,
				
Steven Bay Mogensen, Heidi Kofoed, Vilhelm
				Jarnskor, Torben Ambrosen
Pedel 				Team
Persondata, medlemsliste
Lene Marie Rasmussen
Projektor			Peter Pedersen
Rengøring 			
Michael Riis Kaarby
Supermax			
Steven Bay Mogensen
Timoteus			
Michael Riis Kaarby
Teenage gruppe søndag		
Noah Bay Mogensen
U!				Benjamin Riis-Sørensen
Udsmykning 			
Helle Kaarby
Økonomiteam			
Kim Riis-Sørensen, Lene Marie Rasmussen
Årsbogen			
Michael Riis Kaarby, John Mester				Lene Marie Rasmussen
Følgende skal godkendes på årmødet:
Underskriftberettiget:
Michael Riis Kaarby, Kenn Moberg
i forhold til bank, endvidere Lene Marie Rasmussen
Kasserer:
Lene Marie Rasmussen
Revisor:
Redmark
Referent for beslutningsreferat fra medlemsmøder:
Anni Moberg
Suppleant: Kenn-Erik Grenander
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Medlemsbevægelser
Død
		
3
Fraflyttet/udmeldt
Tilflyttet/Døbt
5		
Korrigeret resultat 31. december 2017		

167 medlemmer

Resultat 31. december 2018			

169 medlemmer

Høstgudstjeneste
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Årsregnskab

Pinsekirken Bornholm
Sgavej 5, 3700 Rønne
CVR-nr.: 40 81 69 17
99. regnskabsår - uddrag

Årets overskud på kr. 68.486
Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2018 for Pinsekirken Bornholm.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivning og god
regnskabsskik med de tilpasninger, der er relevante for en ikke kommerciel organisation.
Med et overskud på kr. 68.486 har kirken indfriet forventningerne til regnskabsåret.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsregnskabet indstilles til menighedens godkendelse.
Rønne, den 14. marts 2019
Michael Riis Kaarby
Forstander/præst

John Mester-Christensen
leder

Kenn Moberg
leder

Kim Riis-Sørensen
leder
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Den uafhængige revisors erklæring
Til menighedens medlemmer i Pinsekirken Bornholm
•

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Pinsekirken Bornholm for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance
og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018
samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Aarhus, den 14. marts 2019
Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr 29 44 27 89
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Ledelsesberetning
Foreningsoplysninger
Foreningen Pinsekirken Bornholm
		Sagavej 5
		3700 Rønne
		
Telefon:
56 91 10 10
		
CVR-nr.:
40 81 69 17
		
Stiftet: 27. januar 1920
		Hjemsted:
Rønne
		
Regnskabsår: 1. januar – 31. december
		
		
		
		

Lederteam
Michael Riis Kaarby (forstander/præst)
Kenn Moberg (leder)
John Mester-Christensen (leder)
Kim Riis-Sørensen (leder)

		

Kasserer/Bogholder

Lene Marie Rasmussen

		Revision
Redmark
		Statsautoriseret revisionspartnerselskab
		
Sommervej 31 C
		
8210 Aarhus V
		Kontaktpersoner:
		
Statsautoriseret revisor Sten Platz
		
Cand.merc.aud. Hans Peter Jensen
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Resultatopgørelse
					2018 			2017
					kr.			kr.
					
Ordinære indtægter		1.988.827		2.000.976
Andre eksterne
omkostninger (aktiviteter)

-749.090		-709.282

Bruttoresultat			1.239.737		1.291.694
				
Personaleomkostninger

-850.547		-769.298

Resultat før afskrivninger
og renter			389.190		522.396
				
Afskrivninger af materielle
anlægsaktiver			107.815		-100.000
Resultat før finansielle poster 281.375		
			
Finansielle omkostninger

422.396

-212.889		-222.793

Årets resultat		 68.486		199.603
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Balance

					2018 			2017
					kr.			kr.
Aktiver
		
			
Bygning og grund		7.397.621		7.497.621
Inventar og udstyr		15.929			0
Materielle anlægsaktiver

7.413.550		7.497.62

Anlægsaktiver		7.413.550		7.497.621
			
Varelager i Bog & CD shop 44.909			
52.435
Diverse tilgodehavender

71.818			60.491

Tilgodehavender		116.727		112.936
Likvide beholdninger		300.162		188.339
Omsætningsaktiver		416.889		301.265
Aktiver			7.830.439		7.798.886
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Balance

					2018			2017
					kr.			kr.
Passiver			
		
Egenkapital primo		3.707.229		3.507.626
Overført resultat		68.486			199.603
Egenkapital			3.775.715		3.707.229
				
Gæld til realkreditinstitution 1.919.575		

2.025.643

Gæld til bank 			1.712.212		1.774.822
Langfristet gældsforpligtelse 3.631.787		3.800.465
Kort del af langfristet gæld

168.692		

162.255

Anden gæld 			254.245		128.937
Kortfristede
gældsforpligtelser		422.937		291.192
Gældsforpligtelser		4.054.724		4.091.
Passiver			7.830.439		7.798.886
Eventualaktiver og eventualforpligtelser			
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
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Høstgudstjenete

Familiefredag

Pinsekirken
Pinsekirken
Bornholm
Bornholm
- Årsbog
- side
201518- side 18
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Vedtægter
§1
Navn og hjemsted
Kirkens navn er Pinsekirken Bornholm med hjemsted i Bornholms Regionskommune.
Tidligere benyttede navne er Pinsemenigheden på Bornholm kaldet ”Evangeliemenigheden”, Pinsekirken Elim Rønne og Evangeliemenigheden Elim i Rønne.
Med ordet ”kirke” i disse vedtægter tænker vi ikke på en bygning eller et kirke-hierarki.
Ordet ”kirke” giver udtryk for en gruppe mennesker (en menighed), som er sammen om
at nå et formål.
§2
Formål
Kirkens formål er at drive evangelisk mission efter de retningslinjer, som Bibelen angiver
for sådan virksomhed.
Vores vision er at være en synlig, relevant, karismatisk og nutidig kirke med fokus på:
1.
At frigøre og udruste mennesker til at leve for Jesus og være hans efterfølgere.
2.
At gøre Gud til det centrale i mennesker, kirke og samfund.
3.
At være et fællesskab, hvor man kan føle sig elsket, accepteret og inkluderet.
4.
At hjælpe mennesker med deres åndelige, sociale spørgsmål og problemer.
5.
Mission & nødhjælp i ind- og udland.
6.
At styrke fælleskirkelige relationer.
7.
At formidle evangeliet mv. via mobiltelefon, radio, TV, internet mm.
Kirken er en del af de danske frikirker, og ser de danske Pinsekirker som vores bagland.
De danske Pinsekirkers troserklæring danner grundlag for kirkens tro, lære, overbevisning og livssyn.
§3
Medlemskab
Kirken består af de til enhver tid værende medlemmer i overensstemmelse med medlemskartoteket.
Stk. 1: Optagelse af medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der er kommet til en levende tro på Kristus og derefter
er døbt i vand, og som lever sit liv efter sin bekendelse og som har kirkens opfattelse af tro
og lære. (Se § 2)
Optagelse sker ved henvendelse til kirkens ledelse.
Stk. 2: Forventninger til medlemmer
Det forventes, at kirkens medlemmer bidrager til kirkens fællesskab både åndeligt, praktisk og økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner.
Det forventes, at kirkens medlemmer er loyale over for kirken og dens ledelse med de rettigheder og pligter dette indebærer ifølge Bibelen.
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Selv om en person ikke er medlem, kan personen være aktivt engageret i kirkens aktiviteter.
Det vil sige, at personen kan være en aktiv medarbejder/medspiller i kirkens
aktiviteter.
Personen kan ikke være kirketjener, være med i ledelsen eller være ansat.
Personen kan deltage i kirkens medlemsmøder, men personen kan ikke deltage i
kirkens beslutninger.
Stk. 3: Ophør af medlemskab
Når et medlem ikke lever i overensstemmelse med kirkens (Pinsekirkernes troserklæring)
opfattelse af Bibelens forskrifter for et sandt kristent liv, kan medlemskabet bringes til
ophør på et medlemsmøde efter ledelsens indstilling.
Et medlem kan til enhver tid efter eget ønske udtræde af kirken eller ønske medlemskabet
flyttet til en anden kirke. Dette sker ved henvendelse til kirkens ledelse.
§4
Kirkens ledelse
Ordet ”forstander” refererer til den person, som leder kirken. Denne person kan også
omtales som kirkens (senior) pastor eller præst.
Kirken ledes af forstanderen sammen med et lederteam, der tilsammen udgør ledelsen.
Lederteamets størrelse afhænger af det aktuelle behov.
Lederteamsmedlemmer skal opfylde de bibelske krav, som kirken opfatter, der er for en
leders tro, liv og tjeneste.
Lederteammedlemmer udpeges af forstanderen i samråd med lederteamet, hvorefter de
godkendes og indsættes på et medlemsmøde.
Udpostvirksomhed og øvrige grene af kirkens arbejde står under ledelsens direkte ledelse.
Ny forstander og lønnede medarbejdere ansættes efter indstilling fra ledelsen ved et
medlemsmøde.
Ledelsen beslutter sin egen forretningsgang.
Forstanderen har ansvaret for den daglige ledelse og forretningsgangen i kirken.
Ved stemmelighed i ledelsen er forstanderens stemme afgørende.
Lederteamsmedlemmer tjener, så længe kirken/menigheden ønsker, at de skal varetage
gerningen. Dog kan de til enhver tid selv trække sig tilbage.
Lederteamstjeneste er ikke nødvendigvis en livslang gerning. Tidsbegrænset tjenesteperiode kan aftales.
Evaluering af lederteamsmedlemmer foretages af forstander efter behov.
Ved uløselig konflikt i ledelsen hentes ekstern hjælp i baglandet. Hver part i en uløselig
konflikt har ret til en ekstern rådgiver. Kirken træffer endelig beslutning om løsningsmodel i en uløselig konflikt.
§5
Kirketjenere og områdeledere og deres tjeneste
Til at varetage de åndelige opgaver i kirken, vælger ledelsen det fornødne antal kirketje-
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nere.
De indsættes på et medlemsmøde.
Til at varetage de praktiske opgaver i kirken udpeger ledelsen områdeledere.
Kirken orienteres løbende om, hvem der er områdeledere på årsmødet.
Kirketjenere og områdeledere skal opfylde de krav som kirken opfatter, at Bibelen stiller.
Tjenesten bringes til ophør, når kirketjeneren eller områdelederen ikke længere ønsker at
fortsætte, eller hvis ledelsen ønsker, at vedkommende ikke skal fortsætte.
Der afholdes specielle kirketjener møder, hvor ledelsen fremlægger emner, som de ønsker
at drøfte med kirketjenerne.
Tjenesten som kirketjener og områdeleder er ikke nødvendigvis en livslang gerning.
Tidsbegrænset tjenesteperiode kan aftales.
Evaluering af kirketjenere og områdeledere foretages af forstander og lederteam efter
behov.
§6
Ejendomsret og økonomiske forpligtigelser
Kirkens formue tilhører kirken som juridisk person. Det enkelte medlem har ingen ejendomsret over kirkens formue.
Kirkens formue hæfter for de af kirken stiftede forpligtigelser. Derimod kan der ikke i
kirkens formue søges sikkerhed eller fyldestgørelse for medlemmers gæld. Medlemmerne
hæfter ikke personligt for kirkens forpligtigelser.
§7
Medlemsmøder og årsmøder
Stk. 1: Medlemsmøder og årsmøder og bekendtgørelsen af disse
Relevante anliggender, der angår kirkens medlemmer, behandles på de ordinære medlemsmøder, der afholdes på de tidspunkter, ledelsen til enhver tid bestemmer.
Medlemsmøder og årsmøder bekendtgøres på de offentlige møder minimum 14 dage før.
Et hvert medlemsmøde, som er således bekendtgjort, er beslutningsdygtigt.
Ekstraordinære medlemsmøder er kun beslutningsdygtige, når de er bekendtgjort på
samtlige møder, i den sidste hele uge, inden mødets afholdelse samt ved opslag i kirken.
Kirkens forstander eller hans stedfortræder er selvskrevne til at være forhandlingsleder.
Relevante spørgsmål, som ønskes behandlet på et medlemsmøde, fremlægges for ledelsen, som vurderer, hvorvidt det har relevans på et medlemsmøde, eller om det skal
behandles et andet sted i kirken.
Midlertidig dagsorden opslås søndagen før medlemsmødet på kirkens opslagstavle.
Årsmøde afholdes inden udgangen af maj måned.
Stk. 2: Kirkens beslutninger
Alle anliggender der er flertal for, udføres i henhold til trufne beslutninger. Hvis der på
medlemsmøder ikke er enighed om en beslutning, og forholdene gør en afstemning nødvendig, står flertallets afgørelse ved magt.
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Afstemning finder sted ved håndsoprækning. I tvivlstilfælde, eller hvor kirkens ledelse
mener, at det er nødvendigt, kan der foretages en skriftlig afstemning. Hvert fremmødt
myndigt medlem har en stemme.
Stk. 3: Beslutningsreferat
Ved medlemsmøder føres et beslutningsreferat, der oplæses på det følgende medlemsmøde og forelægges kirken til godkendelse. Når referatet er godkendt, underskrives det af
mødelederen og referenten.
Til at føre kirkens beslutningsreferat vælges en referent og en suppleant. Valget sker på
kirkens årsmøde og gælder for et år ad gangen. Dog kan valg også, i påkrævede tilfælde,
ske på et ordinært medlemsmøde, hvor det i så fald gælder indtil årsmødet. Dette gælder
både referent og suppleanten.
Det godkendte beslutningsreferat eller et af mødelederen samt referenten underskrevet
udskrift af dette, er et gyldigt og fuldt juridisk bevis overfor medlemmerne indbyrdes og
overfor tredjemand.
§8
Underskriftsbemyndigede
Hvor intet andet fremgår af beslutningsreferatet, har to eller flere fra ledelsen og administrationen, mandat til at underskrive dokumenter på kirkens vegne. Disse godkendes en
gang årligt på årsmødet.
Enhver større disposition skal dog altid først fremlægges for kirken til godkendelse.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse på et medlemsmøde.
Låneoptagelse og kautionsforpligtigelser kan alene ske inden for en låneramme/ kautionsforpligtigelse vedtaget af kirken på et medlemsmøde.
§9
Regnskab og revision
Kirkens ledelse indstiller en kasserer til godkendelse på årsmødet. Kassereren vælges for
et år ad gangen.
Kassereren skal ved årsmødet fremlægge et revideret årsregnskab til kirkens godkendelse.
For de kasser indenfor kirkens arbejdsområde, der ikke varetages af kirkens kasserer,
fremlægges der samtidig et revideret regnskab til kirkens godkendelse.
Kirkens årsregnskab følger kalenderåret.
Til at revidere kirkens årsregnskab vælger ledelsen en statsautoriseret eller registreret
revisor, som godkendes på årsmødet.
Årsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med dansk lovgivning og god regnskabsskik med de tilpasninger, der er relevant for en ikke kommerciel forening.
§ 10
Vedtægtsændringer
Ændring af disse vedtægter kan ske på et ordinært medlemsmøde, som bekendtgøres i
kirkens lokaler ved opslag samt på kirkens møder mindst 14 dage forud, med angivelse af
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forslag om vedtægtsændring.
Vedtagelse af ændringerne sker, hvis mindst 2/3 af de medlemmer, som er mødt frem,
stemmer for. Hvis 2/3 flertal ikke opnås ved første medlemsmøde, kan der indkaldes til
et nyt medlemsmøde. På det nye medlemsmøde kan vedtægtsændringer vedtages ved
stemmeflertal.
§ 11
Deling og ophør af kirken
Stk.1: Deling af kirken
Hvis en uoverensstemmelse i anledning af læren bevirker en deling af kirken, tilfalder
formuen den gruppe, som i tro og lære fastholder de danske Pinsekirkers troserklæring
og ser de danske Pinsekirker som sit bagland.
Hvis der af andre grunde sker en deling af kirken, har den del af kirken, der fratræder
og udskiller sig ingen lod eller del i kirkens formue, og kan ikke gøre krav gældende af
nogen som helst art.
Udposter, der, bortset fra ovenstående forhold, udskiller sig og danner en selvstændig
kirke får fuld ejendomsret over de på pladsen værende ejendele, der er anskaffet af de dér
boende medlemmer. Denne udskillelse kan kun ske i forståelse med moderkirken.
Stk. 2: Ophør af kirken
Hvis det vedtages, at kirken skal ophøre, træffes der samtidig beslutning om, hvem et
eventuelt overskud af kirkens formue skal tilfalde.
Overskuddet kan alene tilfalde én eller flere kirker, eller fællesforetagender inden for
de danske Pinsekirker. Det kan ikke besluttes, at overskuddet skal tilbageføres helt eller
delvis til kirkens medlemmer.
Dette skal godkendes på 2 på hinanden følgende medlemsmøder. På første møde skal
beslutningen træffes ved 2/3 flertal, og på det andet ved stemmeflertal. Medlemsmøderne
afholdes inden for en måned.
Ovennævnte vedtægter er af kirken vedtaget ved medlemsmøde i Rønne den. 16. marts
2010.
Underskrevet af ledelsen.
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