Vedtægter for Dansk Oase – et fornyelses- og menighedsnetværk
Nuværende
§ 1 Navn
Oase-bevægelsen i Danmark er
stiftet den 25. august 1989 i
Århus.
Efter fusion med Dansk Oases
Menighedsnetværk er navnet på
bevægelsen fra 4. januar 2002
"Dansk Oase - et fornyelses- og
menighedsnetværk", i det
følgende benævnt Dansk Oase.
§ 2 Formål
Dansk Oase er en kirkelig
forening, som har til formål at
inspirere til åndelig fornyelse,
udrustning og mission, samt at
skabe et netværk der opbygger
etablerede menigheder, danner
nye menigheder og medvirker til
samarbejde mellem menigheder.
Foreningen har ikke erhverv til
formål, men kan engagere sig i
virksomhed som anses tjenlig til at
fremme foreningens formål.
§ 3 Grundlag
Dansk Oase er en evangelisk
luthersk bevægelse.
Dansk Oase betragter Bibelen som
Guds ord og norm for kirkens lære
og liv.
Dansk Oase vedkender sig i
overensstemmelse med Den
Danske Folkekirkes
bekendelsesgrundlag: Den
apostoliske Bekendelse, Den
Nikænske Bekendelse, Den
Athanasianske Bekendelse, Den
Augsburgske Bekendelse og
Luthers Lille Katekismus som
nøgler til udmøntningen af det
bibelske budskab, så at Jesus
Kristus og hans frelsesværk
forbliver centrum i kirkens lære og
liv.

Ændringsforslag skrevet med rødt
§ 1 Navn
Oase-bevægelsen i Danmark er
stiftet den 25. august 1989 i Århus.
Efter fusion med Dansk Oases
Menighedsnetværk er navnet på
bevægelsen fra 4. januar 2002
"Dansk Oase - et fornyelses- og
menighedsnetværk", i det følgende
benævnt Dansk Oase.

Kommentarer
Ingen ændring

§ 2 Formål
Ingen ændring
Dansk Oase er en kirkelig forening,
som har til formål at inspirere til
åndelig fornyelse, udrustning og
mission, samt at skabe et netværk
der opbygger etablerede
menigheder, danner nye menigheder
og medvirker til samarbejde mellem
menigheder.
Foreningen har ikke erhverv til
formål, men kan engagere sig i
virksomhed som anses tjenlig til at
fremme foreningens formål.
§ 3 Grundlag
Ingen ændring
Dansk Oase er en evangelisk luthersk
bevægelse.
Dansk Oase betragter Bibelen som
Guds ord og norm for kirkens lære
og liv.
Dansk Oase vedkender sig i
overensstemmelse med Den Danske
Folkekirkes bekendelsesgrundlag:
Den apostoliske Bekendelse, Den
Nikænske Bekendelse, Den
Athanasianske Bekendelse, Den
Augsburgske Bekendelse og Luthers
Lille Katekismus som nøgler til
udmøntningen af det bibelske
budskab, så at Jesus Kristus og hans
frelsesværk forbliver centrum i
kirkens lære og liv.
Bevægelsen forstår sit arbejde som
en del af den karismatiske eller

Bevægelsen forstår sit arbejde
som en del af den karismatiske
eller åndelige fornyelse, som
finder sted i andre lutherske
kirker, f.eks. Oase-bevægelserne i
Norden.
§ 4 Medlemmer og observatører

åndelige fornyelse, som finder sted i
andre lutherske kirker, f.eks. Oasebevægelserne i Norden.

§ 4 Medlemmer og observatører
m.v.
Medlemmer:
Som medlemmer af Dansk Oase kan
ved ansøgning til og med
lederskabets godkendelse optages
menigheder og fællesskaber - det
kan være menighedssamfund,
sognekredse, valg- eller
frimenigheder, husmenigheder mv.,
eller institutioner og foreninger, der
tilslutter sig §§ 2 og 3, og består af
mindst 10 personer fra 18 år og
opefter.

m.v. er medtaget henset
til bestemmelsen in fine

Som medlemmer af DanskOase
kan optages sognepræster der
tilslutter sig §§ 2 og 3. Såfremt
sognepræsten får en menighed
der indtræder som medlem,
bortfalder præstens personlige
stemmeret.

Som medlemmer af Dansk Oase kan
endvidere ved ansøgning til og med
lederskabets godkendelse, optages
sognepræster der tilslutter sig §§ 2
og 3. Såfremt sognepræstens
menighed indtræder som medlem,
bortfalder præstens personlige
stemmeret.

Som ovennævnte

Medlemsstatus kan af lederskabet
tilkendes arbejdsgrene i
DanskOase, og projekter i
DanskOase.

Medlemsstatus kan af lederskabet
tildeles arbejdsgrene og projekter i
Dansk Oase.

Medlemmer:
Som medlemmer af DanskOase
kan optages menigheder og
fællesskaber - det kan være
menighedssamfund, sognekredse,
valg- eller frimenigheder,
husmenigheder mv., eller
institutioner og foreninger, der
tilslutter sig §§ 2 og 3, og består af
mindst 10 personer fra 18 år og
opefter.

Præciserende og
klarificerende skærpelse,
hvorefter alle
medlemmer skal ansøge
om at blive optaget som
medlem til lederskabet
og nye medlemmer skal
godkendes af
lederskabet.

Sproglig forenkling
Sproglig forenkling

Bestemmelsen udgår.
Regioner er ikke længere
et potentielt formelt
organ.

Medlemsstatus uden ansøgning
har DanskOases Regioner.

Medlemmer har adgang til, taleret
og stemmeret på det årlige
repræsentantskabsmøde, jf. § 6.

Medlemmer og organer med
medlemsstatus har adgang til,
taleret og stemmeret på det årlige
repræsentantskabsmøde, jf. § 6.

Præcisering som i
sammenhæng med § 6
sikrer, at arbejdsgrene
og projekter i Dansk
Oase som sådan har
medlemsrettigheder,
uagtet at sådanne alene
har medlemsstatus.

Observatører:
Som observatører kan optages
menigheder, fællesskaber - det
kan være menighedssamfund,
sognekredse, valg- eller
frimenigheder, husmenigheder
mv., eller institutioner og
foreninger, der ikke opfylder
kravene til medlemskab, eller
ønsker en løsere tilknytning til
DanskOase.

Observatører:
Som observatører i Dansk Oase kan,
ved ansøgning til og med
lederskabets godkendelse optages
menigheder, fællesskaber,
menighedssamfund, sognekredse,
valg- eller frimenigheder,
husmenigheder mv., eller
institutioner og foreninger, der ikke
opfylder kravene til medlemskab,
eller ønsker en løsere tilknytning til
Dansk Oase.

Præciserende og
klarificerende skærpelse,
hvorefter alle nye
observatører skal ansøge
om at blive optaget og
skal godkendes som
observatørlederskabet.

Observatørstatus kan af
lederskabet tilkendes
• arbejdsgrene i DanskOase
• projekter i DanskOase

Observatørstatus kan af lederskabet
tildeles arbejdsgrene og projekter i
Dansk Oase.

Opsætningsensartning

Observatørstatus kan af
lederskabet tilkendes
sognepræster, uden en
defineret kreds på 10 personer,
eller som ønsker en løsere
tilknytning til DanskOase.

Observatørstatus kan af lederskabet
tildeles sognepræster.

Betingelsen uden en
defineret kreds på 10
personer m.v. anses for
irrelevant

Observatørstatus kan af lederskabet
tildeles præster emeritus, som
tidligere har været en del af
repræsentantskabet.

Ny bestemmelse

Observatører og organer med
observatørstatus har adgang til og
taleret på repræsentantskabsmødet,
men har ikke stemmeret.

Præcisering som i
sammenhæng med § 6
sikrer, at arbejdsgrene
og projekter i Dansk
Oase som sådan har tale
og stemmeret.

Observatører har adgang til og
taleret på
repræsentantskabsmødet, men
har ikke stemmeret.

Ønske om indmeldelse som
medlem eller som observatør sker
skriftligt til lederskabet, der er
beslutningsdygtigt i spørgsmål
vedrørende indmeldelse.

Bestemmelsen udgår, da
ovennævnte
bestemmelser allerede
regulerer
indmeldelsesproceduren.

Eksklusion:
Lederskabet kan ekskludere et
medlem eller en observatør,
såfremt lederskabet vurderer at
fortsat medlemskab eller
observatørstatus vil være til skade
for DanskOase.
Eksklusionen har virkning fra det
tidspunkt hvor den ekskluderede
modtager skriftlig begrundet
meddelelse om eksklusionen.
Eksklusionen skal godkendes på
det efterfølgende
repræsentantskabsmøde.
Godkendes eksklusionen ikke af
repræsentantskabet opretholdes
medlemskabet eller
observatørstatus.

Eksklusion:
Lederskabet kan ekskludere et
medlem eller en observatør, såfremt
lederskabet vurderer at fortsat
medlemskab eller observatørstatus
vil være til skade for Dansk Oase.
Eksklusionen har virkning fra det
tidspunkt hvor den ekskluderede
modtager skriftlig begrundet
meddelelse om eksklusionen.
Lederskabet kan under samme
omstændigheder endvidere
ekskludere et medlem af
vejlederrådet, lederskabet eller
repræsentantskabet fra
vejlederrådet, lederskabet eller
repræsentantskabet.
Eksklusionen skal godkendes på det
efterfølgende
repræsentantskabsmøde, jf. § 6.
Godkendes eksklusionen ikke af
repræsentantskabet opretholdes
medlemskabet, observatørstatus
eller deltagelsen i vejlederrådet,
repræsentantskabet eller
lederskabet.

Ændringen sikrer klarhed
over, at også
medlemmer af
lederskabet,
repræsentantskabet og
vejlederrådet som ikke
er medlemmer af Dansk
Oase kan ekskluderes.

Konsekvensrettelse

§ 5 Lederskab
Foreningens lederskab består af
10 medlemmer, hvoraf 7 vælges
af repræsentantskabet og 3
udpeges af bestyrelsen for Børneog UngdomsOase.

§ 5 Lederskabet
Lederskabet består af 8 personer,
hvoraf 7 vælges af
repræsentantskabet og 1 udpeges af
bestyrelsen for Børne- og Ungdoms
Oase.
Lederskabet har adgang til og taleret
på repræsentantskabsmødet, men
har ikke stemmeret.

Konsekvensrettelse
Opdatering af antal fra 3
til 1, samt præcisering.
I stedet er der aftalt
gensidig repræsentation
af DO og BUO.

Valgbar til bestyrelsen er personer
der er fyldt 18 år og kan tilslutte
sig DanskOases formål og
grundlag (§§ 2-3).

Valgbar til lederskabet er personer
der er fyldt 18 år og kan tilslutte sig
Dansk Oases formål og grundlag (§§
2-3). Kandidater til lederskabet
indstilles af lederskabet eller 4
stillere blandt repræsentantskabet.

Beskikkede fra Børne- og
UngdomsOase udpeges for et år
ad gangen blandt Børne- og

Repræsentanten fra Børne- og
Ungdoms Oase jf. § 6 udpeges for et
år ad gangen blandt Børne- og

Konsekvensrettelse og
Demokratisering. Der bør
være mulighed for at
repræsentantskabet
også kan foreslå
medlemmer til
lederskabet.
Sproglig præcisering

UngdomsOases egne
bestyrelsesmedlemmer.
Foreningen Børne- og
UngdomsOase hæfter ikke for
beslutninger vedtaget af
DanskOases bestyrelse, og
økonomisk ansvar kan ikke
hverken helt eller delvist
overvæltes til Børne- og
UngdomsOase.

Ungdoms Oases egne
bestyrelsesmedlemmer.
Foreningen Børne- og Ungdoms
Oase hæfter ikke for beslutninger
vedtaget af lederskabet i Dansk
Oase, og økonomisk ansvar kan ikke
hverken helt eller delvist overvæltes
til Børne- og Ungdoms Oase.

Valgte medlemmer af lederskabet
vælges for 3 år af gangen. Således
er der hvert år 2 eller 3
medlemmer på valg. Genvalg er
muligt.

Medlemmer af lederskabet vælges
for 3 år ad gangen. Således er der
hvert år 2 eller 3 medlemmer på
valg. Genvalg er muligt.

Forenkling

Såfremt et valgt medlem
udtræder af lederskabet forud for
udløbet af valgperioden vælges et
nyt medlem på næste ordinære
repræsentantskabsmøde for den
resterende del af valgperioden.

Såfremt et valgt medlem udtræder
af lederskabet forud for udløbet af
valgperioden vælges et nyt medlem
på næste ordinære
repræsentantskabsmøde for den
resterende del af valgperioden.

Ingen ændring

Lederskabet konstituerer sig med
formand og næstformand.

Lederskabet konstituerer sig med
formand, næstformand og kasserer
(jf. også § 8) og udpeger én
repræsentant til Børne- og Ungdoms
Oase-bestyrelsen.

Struktur og præcisering

Lederskabet kan udpege et
forretningsudvalg på 3-5
personer, hvoraf mindst halvdelen
skal være medlemmer af
lederskabet. Ved uenighed i
forretningsudvalget træffes
afgørelsen af hele lederskabet.

Lederskabet kan udpege et
forretningsudvalg på 3-5 personer,
hvoraf mindst halvdelen skal være
medlemmer af lederskabet. Ved
uenighed i forretningsudvalget
træffes afgørelsen af hele
lederskabet.

Ingen ændring

Lederskabet behandler og afgør
spørgsmål som vedrører
foreningens læregrundlag, profil
og målsætning, regnskab og
budget.

Lederskabet behandler og afgør
spørgsmål som vedrører foreningens
læregrundlag, profil og målsætning,
regnskab og budget. Lederskabet
vælger et vejlederråd bestående af 3
personer.
Vejlederrådet har adgang til og
taleret på repræsentantskabsmødet,
men har ikke stemmeret.

Sproglig præcisering

Vejlederrådet indføres

Lederskabet skal deltage aktivt i
formidlingen af Oases budskab og
anliggende.

Lederskabet skal deltage aktivt i
formidlingen af Dansk Oases
budskab og anliggende.

Ingen ændring

Lederskabets beslutninger skal
føres i referat, der snarest efter
mødet sendes til lederskabet.
På det følgende lederskabsmøde
godkendes referatet, hvorefter
det underskrives af de mødte
medlemmer, der var til stede på
det møde hvorfra der refereres.

Lederskabet skal føre beslutninger til
referat.

Forenkling

Øvrige regler for valg til
lederskabet, herunder krav til
valgbarhed, om lederskabets
arbejdsform, om nedsættelse af
udvalg etc. fastsættes i en særskilt
forretningsorden.
§ 6 Repræsentantskab
Repræsentantskabet er Dansk
Oases øverste myndighed.

Øvrige regler for om lederskabets
arbejdsform, mødefrekvens,
nedsættelse af udvalg m.v.
fastsættes i en særskilt
forretningsorden.

Forenkling, præcisering
og konsekvensrettelse.

§ 6 Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er Dansk Oases
øverste myndighed.

Konsekvens.

Repræsentantskabet vælger på sit
ordinære
repræsentantskabsmøde de af
lederskabets 7 medlemmer, der er
på valg det pågældende år.
Endvidere har
repræsentantskabet til opgave at
godkende årsberetningen, at
fastsætte kontingentstørrelsen, og
desuden at være rådgivende for
lederskabet i spørgsmål om
budget, handlingsplaner og Dansk
Oases virke i øvrigt. Endelig
godkender repræsentantskabet
eventuelle vedtægtsændringer.

Repræsentantskabet vælger på sit
ordinære repræsentantskabsmøde
de af lederskabets 7 medlemmer,
der er på valg det pågældende år.
Endvidere har repræsentantskabet
til opgave at godkende
årsberetningen, at fastsætte
kontingentstørrelsen, og at være
rådgivende for lederskabet i
spørgsmål om budget,
handlingsplaner og Dansk Oases
virke i øvrigt. Repræsentantskabet
godkender årligt kaldelsen af den
person som lederskabet har valgt til
vejlederrådet bestående af i alt 3
personer. Godkendelsen sker for en
periode på 3 år med mulighed for
genvalg. Endelig godkender
repræsentantskabet
vedtægtsændringer og evt.
ekskludering af foreningen,
repræsentantskabet, lederskabet
eller observatører.

Konsekvensrettelse.

Indførelsen af
godkendelsen til
vejlederrådet.

Konsekvensrettelse.

DanskOases repræsentantskab
sammensættes efter følgende
retningslinjer:
Adgang, taleret og stemmeret
har:
• 2 repræsentanter for hver
menighed og fællesskab
med medlemsstatus.
Menigheder og
fællesskaber på 50
personer (fra 18 år og
opefter) kan sende 3
repræsentanter.
Menigheder og
fællesskaber på 100
personer (fra 18 år og
opefter) kan sende 4
repræsentanter.
• 2 repræsentanter for hver
institution og forening
med medlemsstatus.
• 2 repræsentanter fra hver
oase-region.
Repræsentanterne skal
være medlem af det af
Oaselederskabet
udpegede regionsudvalg.
• 2 repræsentanter fra
hvert arbejde eller
projektgruppe i
DanskOase med
medlemsstatus
• Sognepræster med
medlemsstatus. Retten er
personlig, og kan ikke
overdrages til en anden.
• Oaselederskabet kan
tilkende adgang, taleret
og stemmeret til særlige
bidragsydere, såsom
menigheder, fællesskaber
eller grupper, der i det
forgangne regnskabsår
har ydet gaver i
overensstemmelse med
kontingentstørrelsen i

Dansk Oases repræsentantskab
består af følgende:

•

•
•

•

2 repræsentanter for hver
menighed og fællesskab med
medlemsstatus. Menigheder
og fællesskaber på 50
personer (fra 18 år og
opefter) kan sende 3
repræsentanter. Menigheder
og fællesskaber på 100
personer (fra 18 år og
opefter) kan sende 4
repræsentanter.
2 repræsentanter for hver
institution og forening med
medlemsstatus
2 repræsentanter fra hvert
arbejde eller projektgruppe i
Dansk Oase med
medlemsstatus
Sognepræster med
medlemsstatus. Retten er
personlig, og kan ikke
overdrages til en anden.

Bestemmelsen definerer
hvem
repræsentantskabet
består af og klarificerer
den tidligere struktur
hvorefter at
repræsentantskabet
afgrænsedes efter
adgang, taleret og
stemmeret.

Denne bestemmelse
udgår, efter overvejelser
om at bidragsydere ikke
skal kunne købe sig til
adgang, taleret eller
stemmeret uden om det
relative
medlemsdemokrati.

DanskOase. Retten kan
tilkendes som følger:
Gaver svarende til 10
personer giver ret til at
deltage med 2
repræsentanter, gaver
svarende til 50 personer
giver ret til at deltage med
3 repræsentanter, og
gaver svarende til 100
personer giver ret til at
deltage med 4
repræsentanter.
Adgang og taleret har:
• 1 repræsentant for hver
menighed, fællesskab,
institution og forening
med observatørstatus.
• 1 repræsentant fra hvert
arbejde eller
projektgruppe i
DanskOase med
observatørstatus.
• Sognepræster med
observatørstatus. Retten
er personlig, og kan ikke
overdrages til en anden.
§ 7 Repræsentantskabsmøde
§ 7 Repræsentantskabsmøde
Dagsorden for det årlige
Dagsorden for det årlige
repræsentantskabsmøde:
repræsentantskabsmøde:
1. Valg af dirigent og
1. Valg af dirigent og referent
referent
2. Aflæggelse og godkendelse
2. Aflæggelse og
af årsberetning
godkendelse af
3. Orientering om det
årsberetning
foreløbige årsregnskab
3. Orientering om det
4. Visionsdrøftelse, herunder
foreløbige årsregnskab
mål og handlingsplaner
4. Visionsdrøftelse, herunder
5. Fremlæggelse af budget
mål og handlingsplaner
6. Fastsættelse af kontingent
5. Fremlæggelse af budget
7. Valg til lederskabet
6. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til vejlederrådet
7. Valg til Oaseledelsen
9. Behandling af indkomne
8. Behandling af indkomne
forslag
forslag
10. Evt.
9. Evt.

Bestemmelsen udgår, da,
adgang, taleret og
stemmeret allerede er
medtaget i
bestemmelser ovenfor.

Sproglig konsekvens
Konsekvens af nyt
vejlederråd.

Forslag, der ønskes behandlet på
repræsentantskabsmødet, skal
være formanden for Dansk Oase i
hænde senest 4 uger før mødet.
Indkaldelse til
repræsentantskabsmøde skal ske
skriftligt senest 6 uger før mødet.

Forslag, der ønskes behandlet på
repræsentantskabsmødet, skal være
formanden for Dansk Oase i hænde
senest 4 uger før mødet.
Indkaldelse til
repræsentantskabsmøde skal ske
skriftligt senest 6 uger før mødet.

Ingen ændring

Ekstraordinært
repræsentantskabsmøde kan
indkaldes med 3 ugers varsel af
2/3 af lederskabet eller af 2/3 af
medlemmerne af
repræsentantskabet, hvor punkt
1, 8 og 9 på dagsordenen for det
årlige repræsentantskabsmøde
skal behandles.

Ekstraordinært
repræsentantskabsmøde kan
indkaldes med 3 ugers varsel af 2/3
af lederskabet eller af 2/3 af
medlemmerne af
repræsentantskabet, hvor punkt 1, 9
og 10 på dagsordenen for det årlige
repræsentantskabsmøde skal
behandles.

Ingen ændring

Beslutninger som sættes til
afstemning på
repræsentantskabsmødet
vedtages med simpelt flertal
blandt fremmødte
stemmeberettigede.
Vedtægtsændringer foregår i
overensstemmelse med
bestemmelserne i § 10.

Beslutninger som sættes til
afstemning på
repræsentantskabsmødet vedtages
med simpelt flertal blandt
fremmødte stemmeberettigede.
Vedtægtsændringer foregår i
overensstemmelse med
bestemmelserne i § 10.

Ingen ændring

§ 8 Regnskab og tegningsregler
Lederskabet udpeger kasserer
som tilser foreningens økonomi,
herunder udarbejdelse af
budgetter og regnskab i
samarbejde med
generalsekretæren og dennes
ansatte.

§ 8 Regnskab og tegningsregler
Lederskabet udpeger kasserer som
tilser foreningens økonomi,
herunder udarbejdelse af budgetter
og regnskab i samarbejde med
generalsekretæren og dennes
ansatte.

Ingen ændring

Foreningens regnskabsår løber fra
1. januar til 31. december.

Foreningens regnskabsår løber fra 1.
januar til 31. december.

Ingen ændring

Årsregnskabet skal give et
retvisende billede af foreningens
drift, aktiver og forpligtelser i
overensstemmelse med de til
enhver tid gældende lovregler og
god regnskabsskik.

Årsregnskabet skal give et retvisende
billede af foreningens drift, aktiver
og forpligtelser i overensstemmelse
med de til enhver tid gældende
lovregler og god regnskabsskik.

Ingen ændring

Konsekvensrettelse

Revision af foreningens regnskab
foretages af revisor valgt af
lederskabet.

Revision af foreningens regnskab
foretages af revisor valgt af
lederskabet.

Ingen ændring

DanskOase tegnes overfor
tredjemand af generalsekretæren
i alle beslutninger vedrørende
drift og vedligehold, samt
vedrørende nyanskaffelser under
100.000 kr. I alle øvrige forhold
tegnes DanskOase overfor
tredjemand af generalsekretæren
og enten formanden eller
næstformanden.
§ 9 Informationsmøde
DanskOases Informationsmøde
afholdes på SommerOase, som et
åbent møde af visionær,
informativ og hørende karakter
uden beslutningskompetence. Tid
og sted fremgår af program for
SommerOase.

Dansk Oase tegnes over for
tredjemand af generalsekretæren i
alle beslutninger vedrørende drift og
vedligehold, samt vedrørende
nyanskaffelser under 100.000 kr. I
alle øvrige forhold tegnes Dansk
Oase over for tredjemand af
generalsekretæren og enten
formanden eller næstformanden.

Ingen ændring

§ 10 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver at
mindst 2/3 af samtlige
lederskabsmedlemmer stemmer
herfor på et lederskabsmøde eller
senest på
repræsentantskabsmødet samt at
repræsentantskabet ved simpelt
flertal blandt fremmødte
stemmeberettigede godkender
vedtægtsændringerne.

§ 9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver:
1. at mindst 2/3 af samtlige
lederskabsmedlemmer
stemmer herfor på et
lederskabsmøde eller senest
på det
repræsentantskabsmøde,
hvor repræsentantskabet
stemmer om ændringen,
inden repræsentantskabets
afstemning, samt
2. at der opnås simpelt flertal
for godkendelse af
vedtægtsændringerne
blandt fremmødte
stemmeberettigede på
repræsentantskabsmødet.
§ 10 Opløsning
Bliver det umuligt eller ikke ønskeligt
at fortsætte foreningens arbejde,
kan repræsentantskabsmødet efter
indstilling fra to på hinanden
følgende lederskabsmøder med
mindst 14 dages interval, med 2/3

§ 11 Opløsning
Bliver det umuligt eller ikke
ønskeligt at fortsætte foreningens
arbejde, kan
repræsentantskabsmødet efter
indstilling fra to på hinanden
følgende lederskabsmøder med

Bestemmelsen udgår.
Den er ikke blevet
praktiseret i flere år på
SommerOase og
varetages nu på anden
måde.

Konsekvensrettelse
Klarificering af indhold
og struktur.

Konsekvensrettelse
Ingen ændring i øvrigt

mindst 14 dages interval, med 2/3
flertal af fremmødte
stemmeberettigede på
repræsentantskabsmødet træffe
bestemmelse om foreningens
opløsning.
Eventuelle aktiver på
ophørstidspunktet kan alene
overføres til formålsbeslægtet
kirkeligt arbejde.
Nærværende vedtægter er
vedtaget d. 6. april 2013 og
erstatter vedtægterne af 28.
marts 2009, 27. januar 2008, 3.
juni 2002, 24. august 1996 og 25.
november 1993.

flertal af fremmødte
stemmeberettigede på
repræsentantskabsmødet træffe
bestemmelse om foreningens
opløsning.
Eventuelle aktiver på
ophørstidspunktet kan alene
overføres til formålsbeslægtet
kirkeligt arbejde.

Nærværende vedtægter er vedtaget
d. 25. jan 2019 på
repræsentantskabsmødet og
erstatter alle tidligere vedtægter (af
6. april 2013, 28. marts 2009, 27.
januar 2008, 3. juni 2002, 24. august
1996 og 25. november 1993)

Opdatering

