
Vedtægter for ”YWAM Campaigns”

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1
Bevægelsens navn er YWAM Campaigns.

Stk. 2
YWAM Campaigns er en selvstændig, national bevægelse.

§2 Vision og formål

Stk. 1 Vision
YWAM Campaigns er en del af YWAM’s internationale vision om, at ”kende Gud og gøre
Ham kendt”.

Stk. 2 Formål
Formålet med YWAM Campaigns er at gå foran med at bringe evangeliet til mennesker i
Danmark, og resten af Europa – igennem kampagner og lejre, både lokalt og nationalt.

Stk. 3 Arbejdsgrundlaget
Arbejdsgrundlaget for YWAM Campaigns er det kristne livs- og menneskesyn og det
bibelske vidnesbyrd om den treenige Gud: Fader, Søn, og Helligånd, således som dette
grundlag fælleskirkeligt er udtrykt i Lausannepagten, som vedtaget på den internationale
kongres for verdensevangelisation i Lausanne i juni 1974.

Stk. 4 Arbejdets karakter
Formålet søges opnået gennem lejre, hjemmegrupper, koncerter og store events, således at
der bygges bro mellem de kristne, og unge og ældre uden kirkelige relationer. Gennem
ledertræning og undervisning søges folk motiveret til at gå i fodsporene på Jesus Kristus og
til selv at videregive evangeliet om Jesus til andre, igennem ord, handling og forbøn.

§3 Medlemmer

Stk. 1
Som medlemmer af YWAM Campaigns optages enkeltpersoner.

Stk. 2
Medlemmer skal ved indmeldelsen oplyse deres fødselsdato og ved deres underskrift
tilkendegive, at de ønsker at være medlem af YWAM Campaigns, og skal årligt bekræfte
deres medlemskab ved kontingentbetaling.

Stk. 3
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer. En sådan eksklusion kan dog omstødes af det
førstkommende årsmøde.

Stk. 4
Som medlem modtager man løbende informationer fra YWAM Campaigns.



§4 Kontingent

Stk. 1
Medlemmer betaler et årligt kontingent til YWAM Campaigns. Kontingentet skal betales
rettidigt efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Hvis kontingentbetalingen for et givent års
medlemskab resterer ved udgangen af det pågældende år, medfører det eksklusion af
bevægelsen med virkning fra 1. januar det efterfølgende år. Kontingent opkrævning kan
også ske i forbindelse med tilmelding til en lejr.

Stk. 2
Årsmødet godkender de af bestyrelsen fastsatte kontingentsatser.

§5 Årsmødet

Stk. 1
YWAM Campaigns øverste myndighed er årsmødet, hvortil der indkaldes med mindst 2
måneders skriftlig varsel.

Stk. 2
Ordinært årsmøde afholdet hvert kalenderår i april eller maj måned. Årsmødets
repræsentanter vælges på lokale generalforsamlinger, hvortil alle medlemmer indkaldes.
YWAM Campaigns’ bestyrelse er ansvarlig for, at alle medlemmer har mulighed for at lade
sig vælge.

Stk. 3
Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Velkomst og indledning
2. Valg af dirigent og sekretær
3. Mandaterne prøves
4. Valg af stemmetællere
5. Beretning
6. Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg:

a. Bestyrelsesmedlemmer
b. 2 suppleanter
c. Revisorer

8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Stk. 4
Dagsorden og regnskab skal tilsendes årsmødets deltagere med stemmeret senest 14 dage
før mødet.

Stk. 5
Til bestyrelsen vælges 6-8 medlemmer på følgende møde:
1 medarbejderrepræsentant vælges blandt landskontorets medarbejdere for 1 år ad gangen
5- bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, således at der over en 3-årig periode
vælges 1-2 det første år, 1-2 det andet år, og 2-3 det tredje år. Der kan vælges 1 suppleant
for 1 år ad gangen.



Stk. 6
Forslag til valg i henhold til dagsordenen, samt forslag, der ønskes behandlet på årsmødet,
skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før årsmødet. Landskontoret drager
omsorg for, at de indkomne forslag distribueres til årsmødets deltagere med stemmeret i
forbindelse med udsendelse af dagsorden.

Stk. 7
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når mindst ⅔ bestyrelselsmedlemmer eller ¼ af YWAM
Campaigns’ medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelser sker med 1 måneds varsel. I
øvrigt gælder alle regler som ved afholdelse af ordinært årsmøde.

Stk. 8
Beslutninger på YWAM Campaigns’ årsmøde tages ved simpelt flertal ved afstemning.

§6 Bestyrelsen

Stk. 1
YWAM Campaigns bestyrelse består af 3-6 medlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig overfor årsmødet.

Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, og kasserer/sekretær. Formanden
kan kun være formand i 4 år, og kan først genvælges efter en pause på 4 år.

Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ⅔ medlemmer er til stede, heraf skal
formanden eller næstformanden være den ene. Beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5
Bestyrelsens opgave er at styre økonomien og følge op på budgetter, sikre at foreningen
lever op til sine juridiske forpligtelse primært af juridisk art, sikre at vedtægterne overholdes
og udvikles og løbende får et serviceeftersyn, samt sikrer evt. generationsskifte. Bestyrelsen
kan ikke agere daglig ledelse. Daglig ledelse udføres af Landslederen, som ikke kan være
bestyrelsesformand.

Stk. 6
Bestyrelsen er sammen med Landslederen ansvarlig for, at der ansættes det nødvendige,
kvalificerede personale til bevægelsens drift.

Stk. 7
Bestyrelsen er mellem årsmøderne ansvarlig for bevægelsens interesser, midler og
ejendele.

Stk. 8
a. Formanden og kasserer tegner foreningen (i fællesskab).
b. Formand og kasserer kan disponere på konto hver for sig.
c. Formand og kasserer kan i foreningen med landslederen, købe, sælge, pantsætte, optage
lån, kreditter og rekvirere garantier på vegne af YWAM Campaigns.



Stk. 9
Landlederen skal sammensætte et “Advisory Board”, hvoraf ⅓ skal være en bosiddende
YWAM’er i Danmark, ⅓ skal være en International YWAM’er som ikke er fra Danmark, og ⅓
skal være helt uden for YWAM (f.eks. forretningsmand, leder el. andet). Dette “Advisory
Board” bruges som sparring i forhold til vision og retning for foreningen. Bestyrelsen af
juridisk ansvarlig, men “Advisory Boardet” er åndeligt og visionært ansvarlige sammen med
Landslederen.

§7 Administration

Stk. 1
YWAM Campaigns administration foretages af landskontoret i henhold til en af bestyrelsen
indgået administrationsaftale.

Stk. 2
Til at forestå den daglige ledelse af YWAM Campaigns arbejde, indsætter eller ansætter
bestyrelsen af landsleder. Indsættelse af landslederen skal ske i samarbejde med YWAM
Campaigns hovedkontor i Kansas City, USA. Bestyrelsen har den øverste myndighed i
spørgsmål om indsættelse landslederen.

Stk. 3
Bestyrelsen godkender indsættelser af medarbejdere. Alt arbejde i foreningen af frivilligt,
hvilket er en del af YWAM’s internationale strategi.

Stk. 4
I respekt til både medarbejdere og landsledere som arbejder frivilligt, kan disse ikke
afskediges, men i samarbejde med bestyrelsen vil man finde en tilfredsstillende løsning ved
evt. uenighed. Disse løsninger vil aldrig indeholde økonomiske gevinster, men vil være
løsninger som gavner foreningen samt dens målsætning.

Stk. 5
Administrationen køres typisk af YWAM’ere, men det er ikke et krav. En YWAM’er er en
person som enten arbejder fuldtid med YWAM, eller som tidligere har taget YWAM’s
grundlæggende skole - DTS - som minimum. En YWAM’er behøves ikke er arbejde på
fuldtid, men kan sagtens arbejde bivocational, hvor personen både har et betalende arbejde,
og så også arbejder med YWAM Campaigns sideløbende.

§8 Økonomi

Stk. 1
Bevægelsens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal foreligge inden
afholdelse af årsmødet i det efterfølgende kalenderår.

Stk. 2
Bevælgelsens regnskab revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis
omsætningen af over 900.000 kr. Personen eller firmaet vælges på det ordinære årsmøde.
Revisoren kan kræve oplysninger, som måtte findes af betydning for udførelse af sit hverv.
Den valgte revisor reviderer YWAM Campaigns regnskab i overensstemmelse med
almindelig, god offentlig revisionsskik.



§9 Forskellige bestemmelser

Stk. 1
YWAM Campaigns’ indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af YWAM
Campaigns formål, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde til andre.

Stk. 2
YWAM Campaigns’ midler skal holdes adskilt fra andre bevægelsers midler og skal
anbringes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måde.

Stk. 3
YWAM Campaigns hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke de enkelte medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 4
YWAM Campaigns er en del af den Internationale organisation, Youth With a Mission
(www.ywam.org), og fungerer som en transnational tjeneste med tæt samarbejde med
YWAM Campaigns i Kansas City, USA.

Stk. 5
YWAM Campaigns kan opløses såfremt ⅔ af medlemmerne stemmer herfor på 2 på
hinanden følgende årsmøder. I tilfælde af opløsning tilfalder YWAM Campaigns formue og
midler til YWAM Campaigns i Kansas City, USA. Hvis denne ikke eksisterer ved opløsning,
tilfalder økonomien til en lignende bevægelse med arbejde i Danmark og Europa, som
bestyrelsen vil træffe beslutning om.

Stk. 6
Såfremt der opstår forhold, der ikke er beskrevet i denne vedtæft, er disse underlagt YWAM
Campaigns bestyrelses afgørelse.

Stk. 7
Ændringen i vedhæfterne skal for at have gyldighed, vedtages af årsmødet med mindst ⅔
majoritet blandt de tilstedeværende stemmeberettigede deltagere. Forslag til ændringer skal
være udsendt til de stemmeberettigede senest 2 uger før årsmødet.

Stk. 8
Denne vedtægt er godkendt på YWAM Campaigns stiftende generalforsamling d. 21.8.2021.

http://www.ywam.org

