Vedtægter for I Mesterens Lys
§1
Navn
Samfundets navn er "I Mesterens Lys - Danmark" (kaldet ”I Mesterens Lys”, der på skrift kan
forkortes "IML").
IML er et religiøst samfund med hjemsted i København.
§2
Formål
IML søger at være lokale kristne fællesskaber blandt åndeligt søgende mennesker i nye spirituelle
miljøer.
Der arbejdes ud fra den grundholdning, at menneskers interesse for personlig og åndelig udvikling,
for alternativ helbredelse og livsstil og deres engagement i New Age miljøet ofte er udtryk for en
ægte søgen efter Gud – også selvom denne søgen går ad veje, som kan være fremmede for den
kristne tro.
Fundamentet for IMLs virksomhed er Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. IML
ønsker på dette fundament at virke i økumenisk ånd, i et åbent samarbejde med andre af Jesu Kristi
disciple uanset konfessionelt tilhørsforhold, så længe der er enighed om formålet.
§3
Organisation
IML består af lokale grupper, som har ansvaret for tjenester og møder, samt af initiativgrupper for
særlige aktivteter, kurser, workshops, messedeltagelse, retræter m.v.
Den øverste myndighed for IML-Danmark er et repræsentantskab, der kaldes IML-Visionsforum.
Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5-7 personer.
§4
Repræsentantskabet (IML-Visionsforum).
Stk. 1
Repræsentantskabet (IML-Visionsforum) mødes to gange årligt, den ene gang i september til
årsmøde. Medlemmer er godkendte lokal- eller initiativgruppe. Hver gruppe kan sende tre
repræsentanter med stemmeret til repræsentantskabets møder. Lokal- og initiativgrupper godkendes
efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen og ansatte medarbejdere er tillige medlemmer af
repræsentantskabet (IML-visionsforum).
Stk. 2
Årsmødet skal have følgende punkter på dagsordenen:
• Præsentation af bestyrelsesvalgte bestyrelsesmedlemmer.
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•
•
•
•
•
•

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens årsrapport.
Revideret regnskab for det foregående år.
Budget for det kommende år.
Præsentation og godkendelse af nytilkomne lokal- og initiativgrupper.
Eventuelt.

Stk. 3
Bestyrelsen indkalder repræsentantskab / IML-visionsforum med fire ugers varsel; punkter, der
ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet og være
medlemmerne i hænde en uge før mødet. Evt. kandidater til bestyrelsen skal være Bestyrelsen i
hænde senest 14 dage inden årsmødet.
§5
Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Den siddende bestyrelse udpeger 3 medlemmer, de
resterende op til 4 medlemmer vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2
år; halvdelen er på valg hvert år. Ansatte kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Stk. 2
Bestyrelsen vælger formand, kasserer og forretningsudvalg på det første møde efter årsmødet.
Kasserer kan vælges udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen tegnes af forretningsudvalget. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk 3.
Bestyrelsen har det daglige, overordnede ansvar for IML-Danmark, herunder at implementere idéer
og beslutninger fra repræsentantskabet. Bestyrelsen skal sikre, at IML’s formål virkeliggøres så
bredt som muligt. Dette søges opnået gennem:
• ansættelse af medarbejdere;
• at indgå i partnerskabsrelationer til andre foreninger, missionsselskaber o.l. og udbygge
netværket af personer, der har interesse for at samarbejde med IML, herunder lokale
menigheder og grupper, hvor IML søges opstartet;
• bistå etableringen af lokale IML-grupper;
• bistå eller tage initiativ til uddannelse af ledere af lokale IML-grupper gennem samarbejde
om gennemførelse af IML-projekter lokalt, gennem seminarer, skriftligt studiemateriale og
supervision;
• spredning af tankerne bag IML til en bred gruppe af dansk kirkeliv gennem relevante
medier, personlige kontakter m.v.;
• inspiration til og fra eksperimenterende tiltag for IML-arbejde på landsplan.
stk. 4
Ud over det formålsbestemte arbejde skal bestyrelsen sikre, at der fra kassereren foreligger et
revisorpåtegnet regnskab for det foregående kalenderår til godkendelse af bestyrelsen inden
udgangen af maj måned.
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§6
Vedtægtsændringer
stk. 1
Vedtægtsændringer kan foretages på initiativ af repræsentantskabet eller medlemmer af bestyrelsen.
Vedtægtsændringer godkendes ved almindeligt flertal i både bestyrelsen og repræsentantskabet på
to på hinanden følgende møder med mindst fire uger imellem.
§7
Opløsning
stk 1.
På bestyrelsens sidste møde inden årsmødet gennemføres en evaluering af årets arbejde, og der
træffes beslutning om relevansen af IML i det kommende år.
stk 2.
Er der mindst 5 af bestyrelsens medlemmer til stede, kan den træffe beslutning om at indstille til en
nedlæggelse af IML. En nedlæggelse kræver tilslutning fra 2/3 af repræsentantskabets medlemmer
ved to møder med mindst fire uger imellem.
stk 3.
Efter vedtagelsen af en nedlæggelse af IML skal bestyrelsen træffe beslutning om forvaltning af evt.
formue. Beslutningen kan være en af følgende:
Formuen placeres på en særlig konto til brug for en evt. senere genoptagelse af arbejdet
Formuen overdrages til en eller flere velfungerende lokale IML-grupper, der ønsker at fortsætte
arbejdet på egen hånd uden den landsdækkende bestyrelses tjenester
Formuen overdrages til andet kirkeligt missionsarbejde med lignende målgruppe
stk 4.
Beslutning om formueforvaltning ved arbejdets ophør træffes med almindeligt stemmeflertal i
bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Således vedtaget på bestyrelsesmødet 11/3 2005

Lars Mollerup-Degn

Ole Skjerbæk Madsen

Lis Lolk Nielsen

Agnethe Zimino
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