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Habilitet i DanskOases lederskab
DanskOases lederskab bestræber sig på at favne bredt, således at forskellige interesser og
synspunkter i DO får taleret i lederskabet.
Den generelle tilgang i DanskOase er, at vi har tillid til det enkelte medlems evne til åbent at
diskutere en sag, selvom vedkommende er inhabil. Vi ønsker dog samtidig at beskytte alle
parter i diskussioner og beslutninger og har derfor udarbejdet følgende retningslinjer for
lederskabet i Dansk Oase:
Som medlem af lederskabet er man inhabil i diskussioner og sager hvor man:
- Er i familiære relationer* med involverede parter i en diskussion.
- Er i et ansættelsesforhold med involverede parter hvis ansættelsesforhold diskuteres.
- Offentligt har tilkendegivet uvenskab eller en uforsonlig indstilling overfor en part i
sagen.
- Har særinteresse i sagen som diskuteres fordi man for eksempel er medlem i en
organisation der er involveret i sagen eller har økonomiske interesser at tilgodese i
forhold til sagens udfald.
- Har en formel mentor- eller vejlederrelation til parter i sagen.
Opstår der tvivl om et medlems habilitet, må lederskabet ved almindelig demokratisk flertals
beslutning afgøre hvorvidt personen er inhabil eller ej. (Naturligvis uden at vedkommende er til
stede i lokalet).
Det er den inhabile persons ansvar at fortælle, at man er inhabil i en given sag. Dette skal
meldes ud inden sagen diskuteres i lederskabet.
Når en sag drøftes i lederskabet, er det medlem som er inhabilt i sagen, velkommen til at
deltage i de indledende diskussioner og bidrage til afklaring. Når beslutningen om en sag skal
vedtages, skal den inhabile person forlade rummet og har således ingen stemmeret i sagen.
Ethvert medlem af lederskabet kan til enhver tid udtrykke ønske om, at et inhabilt medlem af
lederskabet skal forlade rummet når den sag, som vedkommende er inhabil i, diskuteres. Dette
skal den inhabile person respektere.
Den inhabile person er velkommen til at trække sig helt fra diskussioner hvor vedkommende er
inhabil.
I sager hvor mere end halvdelen af lederskabet er inhabilt, kan de inhabile ‘anke’ sagen og
bringe beslutningen til repræsentantskabsmøde (Generalforsamling/årsmøde).
I sager hvor formanden er inhabil, tager næstformanden over. I tilfælde hvor formand og
næstformand er inhabile vælger lederskabet en tredje mødeleder for det punkt.

Enhver person som stiller op til lederskabet skal melde offentligt ud hvilke familiære relationer*
man har til andre i lederskabet og i staben; hvilke organisationer man er medlem af og hvilke
bestyrelser man er en del af.
Dette skal ske til formanden senest 4 uger før repræsentantskabsmødet/valg til lederskabet.
Herefter giver DanskOase ovenforstående - og anden relevant information - om de opstillede til
de stemmerberettigede jf. indkaldelsesprocedure ved repræsentantskabsmøder.
* jf. definition i forvaltningsloven
Fra Lederskabet i DanskOase vedrørende TOM / 3DM / Mike Breen
Lederskabet i DanskOase følger nøje med i den samtale, og nogle steder konflikt, som foregår
omkring TOM, 3DM og Mike Breen i DanskOases netværk.
På baggrund af samtaler og observationer har lederskabet igangsat en række forskellige
initiativer som har til formål at hjælpe og støtte de kirker, som er udfordret af debatten.
I lederskabet er vi bevidste om, at vi ikke kan bestemme over kirker eller personer tilknyttet
DanskOase. Det ledelsesmandat har lederskabet ikke i den organiseringsform som udgør
DanskOase. Det lederskabet bl.a. kan er at opfordre, udfordre og opmuntre til sund og sand
teologi, god etik i ledelse og medvandring / discipelskabsvandring. Vi kan invitere til dialoger og
arbejde for at samle Oase som i øjeblikket er udfordret af divergerende holdninger.
Helt overordnet er det en værdi i DanskOase at vi kan rumme forskellige holdninger, forskellige
kulturer og udtryk - alt dette naturligvis funderet på en sund teologi! Samtidig vil vi forholde os
spørgende og vurderende i forhold til praksisser og redskaber, som har negativ og sårende effekt
i vores kirker.
Vi er bevidste om at nogle af medlemmerne i lederskabet er inhabile i debatten pga. deres
medlemskab af TOM. Derfor er der nedsat et udvalg bestående af personer som ikke er
medlemmer af TOM eller har direkte tilknytning til 3DM / Mike Breen. Dette udvalg tager
styringen i denne sag og i den proces som beskrives nedenfor. Rie Skårhøj fungerer som
kontaktperson og I er velkomne til at maile til hende, eller de andre i udvalget, med spørgsmål.
Udvalget består af:
- Anika Follmann
- Peter Sode
- Elise Wejse
- Martin Drengsgaard
- Rie Frilund Skårhøj

Følgende initiativer er sat i gang - eller sættes i gang i efteråret 2016:
Først og fremmest vil lederskabet gerne høre fra alle som har input til den videre proces eller til
lederskabet generelt. I kan sende mails direkte til: lederskab@danskoase.dk eller til Rie Skårhøj
på rie@ledfrivillige.dk
Lederskabet har lavet et skriv omkring inhabilitet sådan at vi har klare rammer for, hvordan vi

håndterer samtaler og beslutninger i sager hvor nogle medlemmer er inhabile.
Der indkaldes til åbne dialoger / samtaler i hele DanskOase samt i præstenetværket det
kommende år. Her vil emner som sund teologi og etik i ledelse og discipelskab tages op. Vi
forestiller os, at der på div. møder vil blive idéudviklet på redskaber som kan erstatte og/eller
supplere ‘lifeshapes / livsmønstre’. Tanken er, at redskaberne som udvikles i DanskOase
sammenhænge vil være til hjælp og inspiration i menigheden.
DanskOase tilbyder sjælesorg til dem som føler sig klemt i konflikten og som savner en
udenforstående at tale med om sagen. Skriv til Peter Sode på
peterpraest@holstebrooasekirke.dk eller Elise Wejse på: ewejse@gmail.com hvis du ønsker en
samtale.
Vi vil facilitere en samtale i DanskOase omkring en potentiel tilsynsordning menighederne
imellem. Vi er klar over, at dette er et kontroversielt emne og derfor vil vi også blot tage en
indledende samtale om hvorvidt ‘tilsyn’ er noget som DO skal forholde sig mere konkret til.
Vi vil finde en kyndig teolog, som ikke er i berøring med TOM / 3DM / Mike Breen. Denne skal
lave en skriftlig teologisk vurdering af udvalgte Mike Breen bøger samt TOM.
Vi vil kigge nærmere på den partnerskabskontrakt som DanskOase indgår med div. ‘skoler’ og
initiativer som fx Arrow, Kantoriet, Alpha etc.

Vi håber, at disse initiativer og samtaler vil være en hjælp i den videre proces og med Guds nåde
sikre et stærkt og samlet DanskOase, som rækker ud til Danmark med evangeliet.

På vegne af lederskabet i DanskOase - Rie Skårhøj

