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       DANMARK 
 

VEDTÆGTER FOR AGLOW INTERNATIONAL DANMARK 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
 
Organisationens navn er:  Aglow International Danmark 
   
Hjemsted er:                      Den kommune hvor den til enhver tid siddende formand er bosiddende. 
 
Aglow International Danmark, herefter kaldet Aglow  
- er en international og tværkirkelig organisation af kristne kvinder og mænd. 
- virker gennem lokale Aglowgrupper spredt over hele Danmark 
- ser ikke sig selv som kirke eller kirkesamfund, men er den forlængede arm og hjælp til disse 
  gennem forkyndelse, missionsaktiviteter og forbøn. 
 
 

§ 2 Formål 
 
1. at introducere kvinder og mænd til et kristent livs- og menneskesyn, så hele menneskets behov 
    kan blive mødt. 
2. at bringe kvinder og mænd til det sted, hvor de bliver genoprettede fra livets sår og opdager 
    deres sande identitet i Kristus, at de må blive fyldt med Guds kærlighed og godhed, så de kan 
    hjælpe andre kvinder og mænd. 
3. at hjælpe kvinder og mænd til at ophøje og herliggøre Gud på alle livets områder. 
4. at træne og udruste kvinder og mænd til effektiv tjeneste. 
 
 

§ 3 Medlemmer 
 
Alle, der tilslutter sig organisationens formål, kan blive medlemmer af organisationen. Kontingent 
for det kommende år fremlægges på, og godkendes af generalforsamlingen. Kontingent for året 
betales senest den 15. februar. 
Anmodning om medlemskab kan ske til en af de lokale gruppers bestyrelse eller til 
Nationalbestyrelsen.  
Medlemmerne af Aglow udgør tilsammen organisationens generalforsamling. 
 
 

§ 4 Ledelse/struktur 
 
Aglows anliggender varetages af Generalforsamlingen og Nationalbestyrelsen. 
 
 

§ 5 Generalforsamling 
  
Generalforsamlingen finder sted i forbindelse med den årlige konference, og er for alle medlemmer 
i Aglow. 
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Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til Nationalbestyrelsen inden 
udgangen af januar måned. 
 
Indkaldelse til generalforsamling sker i AglowGlimt senest 1 måned før generalforsamlingens 
afholdelse. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter og vil fremgå af 
organisationens hjemmeside www.aglow.dk senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse: 
 
1. Godkendelse af dirigent og referent efter indstilling fra Nationalbestyrelsen 
2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse 
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 
4. Fremlæggelse og godkendelse af det kommende års medlemskontingent 
5. Valg af interne revisor/revisorer 
6. Forslag til behandling 
 
Der udfærdiges referat over generalforsamlingens drøftelser og vedtagelser. Protokollen 
underskrives af dirigenten og referenten.  
 
Ekstraordinær generalforsamling jfr. § 12 kan indkaldes med 1 måneds varsel ved brev til samtlige 
medlemmer. 
 
 

§ 6 Nationalbestyrelsen 
 
Nationalbestyrelsen består af mindst 5 kvinder fra forskellige kirkesamfund. Nationalbestyrelsen er 
selvsupplerende. Ethvert medlem af Aglow kan foreslå medlemmer til Nationalbestyrelsen, 
hvorefter Nationalbestyrelsen træffer beslutning om, hvordan Nationalbestyrelsen sammensættes. 
 
Nationalbestyrelsen har det overordnede tilsyn med de enkelte lokale Aglowgrupper i Danmark, og 
hjælper med opstart af nye grupper.  
 
Når et medlem udtræder, udpeger de resterende medlemmer af Nationalbestyrelsen en efterfølger.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger 
træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
 
Medlemskab af Aglow er et krav for alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder. Protokollen godkendes på det efterfølgende 
bestyrelsesmøde. Den godkendte protokol sendes til alle bestyrelsesmedlemmer og til alle 
Rådgivere. 
 

§ 7 Rådgivere 
 
Nationalbestyrelsen udpeger hvert år 2-3 rådgivere fra forskellige kirkesamfund. De kan 
genudpeges for 1 år ad gangen. Nationalbestyrelsen vedtager retningslinjer for rådgiveres funktion. 
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§ 8 Lokale Aglowgrupper 

 
Lokale Aglowgrupper består at henholdsvis kvindegrupper og mandegrupper (Aglow for Men) eller 
efter godkendelse fra Nationalbestyrelsen grupper bestående af såvel mænd som kvinder. 
 
Hver gruppe etablerer en bestyrelse, der består af mindst 3 kvinder (for kvindegrupper) eller mindst 
3 mænd (for Aglow for Men) eller mindst 3 personer i blandede grupper. 
 
Alle medlemmer i bestyrelserne skal godkendes af lokalgruppens rådgivere samt af 
Nationalbestyrelsen. 
 
Når et medlem udtræder, udpeger de resterende medlemmer af bestyrelsen en efterfølger, som 
godkendes efter reglerne. 
 
Medlemsskab af Aglow er et krav for alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder. Protokollen godkendes på det efterfølgende 
bestyrelsesmøde, og den godkendte protokol sendes til alle Nationalbestyrelsesmedlemmer og til 
gruppens rådgivere til orientering. 
 
Lokalgrupperne udpeger tilsvarende Nationalbestyrelsen hvert år 1-2 rådgivere fra forskellige 
kirkesamfund. De kan genudpeges for 1 år ad gangen. 
 
Lokalgrupperne indbetaler tiende, 10% af deres indtægter til Nationalbestyrelsen. 
 
 

§9 Regnskab og Revision 
 
Organisationens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 
 
Nationalbestyrelsen er forpligtet til at sørge for, at der efter regnskabsårets udløb udarbejdes et 
årsregnskab i overensstemmelse med de almindelige gældende regler herom.  
 
Det endelige årsregnskab i revideret stand fremlægges af Nationalbestyrelsen til godkendelse på 
generalforsamlingen. 
 
Indtægter til organisationens arbejde tilvejebringes ved kontingent fra medlemmer, tiende fra lokale 
grupper, frivillige gaver og salg af litteratur.  
 
Medlemmer har ingen rettigheder over organisationens midler. 
 
Lokalgrupperne fører regnskab med gruppens indtægter og udgifter og indsender hvert kvartal 
regnskabet til den nationale kasserer til orientering.  
 
 

§10 Tegningsregel 
 
Formanden for Nationalbestyrelsen, eller en af formanden bemyndiget person, tegner 
organisationen i daglige anliggender. 
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Ved større økonomiske dispositioner, f.eks. ved indgåelse af lejemål, administration over for 
pengeinstitutter, postvæsen m.v. forpligtes organisationen ved underskrift af formanden for 
Nationalbestyrelsen sammen med 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen.  
 
Optagelse af lån og pantsætning af ejendom kræver underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Formanden for en lokalgruppe, eller en af formanden udpeget person tegner tilsvarende 
lokalgruppen i daglige anliggender.  
 
Ved større økonomiske dispositioner, f.eks. ved indgåelse af lejemål, administration over for 
pengeinstitutter, postvæsen m.v. forpligtes lokalgruppen ved underskrift af formanden for 
lokalgruppen sammen med 1 øvrigt medlem af bestyrelsen. 
 
 

§ 11 Juridisk person 
 
Organisationens aktiver tilhører Aglow International Danmark som juridisk person, der som sådan 
hæfter for opfyldelsen af organisationens forpligtelser. 
 
Hverken medlemmer af Nationalbestyrelsen eller øvrige medlemmer af organisationen hæfter for 
organisationens forpligtelser, ligesom hverken medlemmerne af organisationen eller 
Nationalbestyrelsen har nogen ejendomsret over noget, der tilhører organisationen. 
 
  

§12 Opløsning 
 
En frivillig opløsning af en lokalgruppe kan kun vedtages efter aftale med Nationalbestyrelsen. 
 
I tilfælde af gruppens opløsning overgår gruppens eventuelle aktiver til Nationalbestyrelsen. 
 
En frivillig opløsning af organisationen kan kun vedtages, når et forslag herom - efter indstilling fra 
Nationalbestyrelsen - er vedtaget med 2/3 af generalforsamlingens stemmer på 2 på hinanden 
følgende generalforsamlinger. 
 
I tilfælde af Organisationens opløsning tilfalder Organisationens aktiver et lignende kristent arbejde 
efter generalforsamlingens beslutning. 
 
 

§12 Vedtægtsændringer 
 
Ændringer i disse vedtægter kan kun vedtages, når et forslag herom er vedtaget med 2/3 af 
generalforsamlingens stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 
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Således vedtaget af Nationalbestyrelsen den  13.4.2013 
 
 
___________________ ____________________ __________________  
Inger Porsen  Inge Axberg  Aase Nielsen 
 
 
___________________ ____________________   
Ellen Pedersen Kira Høgh 
 
 
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 13.4.2013 
 
 
 
_________________________ __________________________  
Hugo Martinussen (dirigent) Ellen Pedersen (referent) 
 
 
  
 
 
 
 


