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§ 1 

Stk. 1 
Kirkelig Forening for den Indre Mission i 
Danmark, som er stiftet 13. september 
1861, er en forening af troende præster 
og lægfolk inden for den danske folkekir-
ke med det formål: på evangelisk-luthersk 
grund og så vidt muligt i forbindelse med 
præster at virke til troslivets vækkelse og 
de troendes sammenslutning i de helliges 
samfund. 
Stk. 2 
Indre Missions formål er i 2006 nyformu-
leret således:  
Lede til Jesus – leve i Ham 
 

§ 2 
Formålet søges fremmet ved: 

• Afholdelse af landsdækkende og 
lokale forkyndende og undervisen-
de møder, stævner og lejre. 

• Klubaktiviteter for børn, teenagere 
og unge. 

• At aktivere frivillige. 
• Relationsopbyggende aktiviteter, 

herunder besøgstjeneste. 
• Rådgivning og vejledning i forhold 

til samliv og familieliv. 
• Tilbud om netværk og undervis-

ning til indvandrere og andre ud-
satte grupper. 

• Udsendelse af lønnede og fritids-
ansatte medarbejdere. 

• Udgivelse af bøger, blade og 
hjemmesider. 

 
§ 3 

Foreningens hjemsted er Fredericia 
Kommune. 
 

§ 4 
Foreningen er registreret som erhvervs-
drivende fond med en grundkapital på 5 
mio. kr. Grundkapitalen er overført fra 
foreningens reserver. 
 

§ 5 
Foreningens bestyrelse består af mindst 
7 og højest 13 medlemmer, der af sin 
midte vælger en formand og en næstfor-
mand. Mere end halvdelen af disse, der-
iblandt formanden, skal være præster i 
folkekirken. Medlemmerne vælges for en 
periode af 5 år og kan genvælges til ny 5-
årig periode to gange. 
 

§ 6 
Bestyrelsen holder møde mindst fire gan-
ge om året. Bestyrelsen kan derudover 
indkaldes, når formanden eller mindst tre 
af bestyrelsens medlemmer begærer det. 
Ved Indre Missions årsmøder holdes of-
fentlige missionsmøder. Desuden aflæg-



 

ges beretning ved bestyrelsens formand, 
økonomiudvalgets formand og general-
sekretæren, hvorefter der bliver lejlighed 
til en drøftelse af arbejdet. Ved årsmø-
derne samles alle ansatte og bestyrelsen. 

 
§ 7 

Foreningens bestyrelse vælger af sin 
midte et forretningsudvalg og et økono-
miudvalg. Alle medlemmer vælges for 
fem år ad gangen. For begge udvalg 
gælder, at arbejdsområde og beføjelser 
fastsættes i bestyrelsens forretningsor-
den. For økonomiudvalget gælder, at for-
uden de af bestyrelsens midte valgte 
medlemmer, som altid skal udgøre et fler-
tal, kan der efter indstilling fra udvalget 
også vælges personer, som ikke samtidig 
er medlem af bestyrelsen. 
Bestyrelsen nedsætter herudover og efter 
behov udvalg til at varetage særlige af 
bestyrelsen bestemte opgaver. 
Foreningen tegnes af formanden, næst-
formanden, formanden for økonomiud-
valget og økonomichefen, i det omfang 
sidstnævnte er meddelt prokura - altid to i 
forening eller af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsen kan meddele foreningens 
økonomichef prokura til at tegne forenin-
gen i forening med en af de tegningsbe-
rettigede. 
Bestyrelsen er ulønnet. Dog kan der gi-
ves formanden honorar og lønnet med-
hjælp. 
 

§ 8 
Under foreningens bestyrelse hører de 
lokale bestyrelser, der leder det lokale 
arbejde.  
De lokale bestyrelsers medlemmer god-
kendes af foreningens bestyrelse ved 
formanden og sekretæren. 
Vedrørende grundlag, formål, ledelse, 
økonomi og rammebeskrivelse for aktivi-
teterne i det lokale arbejde henvises til de 
vedtægter, som er gældende for de en-
kelte samfund og godkendt af Hovedbe-
styrelsen ved generalsekretæren. 

 

§ 9 
Foreningen udsender: 

1) Regionsledere og regionale med-
arbejdere, såvel lønnede som 
ulønnede, som har til opgave at 
arbejde for foreningens formål 

2) Ledende medarbejdere til Lands-
teamet med ansvar for de lands-
dækkende arbejdsgrene.  

3) Landsleder og børnekonsulenter med 
henblik på udstationering i Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler i hen-
hold til gældende samarbejdsaftale. 

4) Musikkonsulenter til støtte for kor- og 
musikarbejdet. 

5)  Rejsepræster. 
6)  Sekretærer og konsulenter m.v. til 

særlige opgaver. 
Foreningens udsendinge kaldes og an-
sættes af bestyrelsen i henhold til de 
gældende ansættelsesprocedurer. 
Nye medarbejdere udsendes under bøn 
ved årsmødet. 
Ansatte medarbejdere er pligtige til ved 
de af dem afholdte møder så vidt muligt 
at indsamle gaver. Ligeledes skal de 
jævnligt anbefale missionens blade. 
 

§ 10 
Ansatte medarbejdere og bogsælgere må 
udelukkende udbrede skrifter m.v., som 
kan erhverves gennem foreningens for-
lagsekspedition. 
 

§ 11 
Hvor det er muligt bør medarbejderne 
søge samarbejde med sogne-, valg- og 
frimenighedspræster og øvrigt kirkeligt 
arbejde. 
De må ikke lade personer, som ikke har 
bestyrelsens tilladelse til at tale i missio-
nens huse, følge med på deres rejser, så 
det får udseende af, at de er medarbej-
dernes udsendinge. 
Medarbejderne i regionerne skal efter 
bestyrelsens bestemmelse tilknyttes en af 
folkekirkens præster som vejleder og 
rådgiver. 
 



 

§ 12 
Foreningen driver tillige virksomhed un-
der følgende binavne: 

• Bethesdas Boghandel 
• Best Western Hotel Hebron 
• Felix Rejser 
• Forlagsgruppen Lohse 
• IM Genbrug 
• Indre Missions Tidende 
• Mørkholt Strand Camping 
• Galleri Bibelland 

Driften af ovennævnte virksomheder bi-
drager til finansiering af foreningens virk-
somhed. 
 

§ 13 
Som en integreret del af foreningen og 
under hovedbestyrelsens ledelse drives 
Indre Missions Ungdom. Til at varetage 
den daglige ledelse af Indre Missions 
Ungdom ansættes med reference til vice-
generalsekretæren en landsleder. Til støt-
te for arbejdet i Indre Missions Ungdom 
udpeger hovedbestyrelsen et landsung-
domsudvalg. 
 

§ 14 
1. januar 2001 stiftedes som en selv-
stændig organisation Danmarks Fol-
kekirkelige Søndagsskoler (DFS). Orga-
nisationens arbejde er vedtægtsbestemt 
under Kirkelig Forening for den Indre 
Mission i Danmark og forpligtet på sam-
me grundlag og mål. 
DFS’s landsudvalg udgør foreningens 
ledelse. 
Hovedbestyrelsen for Kirkelig Forening 
for den Indre Mission i Danmark udpeger 
fire af landsudvalgets 10 medlemmer. De 
øvrige seks vælges af DFS’s generalfor-
samling. 
For Kirkelig Forening for den Indre Missi-
on i Danmarks varetagelse af administra-
tive opgaver samt ansættelse af landsle-
der og børnekonsulenter med henblik på 
udstationering i DFS henvises til de ret-
ningslinjer, som er beskrevet i en mellem 

DFS’ landsudvalg og hovedbestyrelsen 
oprettet samarbejdsaftale. 
DFS har sit landskontor i lejede lokaler i 
Indre Missions Hus i Fredericia. 
 

§ 15 
Til foreningens faste ejendomme hører de 
af missionens venner skænkede missi-
onshuse rundt om i landet. De med mis-
sionshusenes drift forbundne udgifter bør 
som regel for de enkelte missionshuses 
vedkommende udredes af den pågæl-
dende lokale bestyrelse for det samfund, 
der slutter sig til pågældende missions-
hus. Denne lokale bestyrelse er tillige 
bestyrelse for missionshuset. 
 

§ 16 
Der ansættes en generalsekretær til at 
lede foreningens daglige arbejde og være 
bestyrelsens og formandens sekretær. 
Generalsekretæren er direktør for den 
erhvervsdrivende fond og anmeldes som 
sådan til Erhvervsstyrelsen. Ligeledes 
ansættes en økonomichef til at føre for-
eningens regnskab med fuldmagt til at 
modtage og kvittere for alle indkomne 
bidrag, herunder arvebeløb. 
 

§ 17 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
Regnskabet revideres af en af bestyrel-
sen valgt statsautoriseret revisor og fore-
lægges derefter bestyrelsen til godken-
delse. 
Bestyrelsen træffer i denne forbindelse 
beslutning om disponering/inddækning af 
over- eller underskud. 
Det godkendte regnskab offentliggøres i 
Indre Missions Tidende samt ved Indre 
Missions Årsmøde. 
Regnskabets hovedtal offentliggøres i 
Indre Missions Årbog, der udgives i for-
bindelse med Årsmødet. 
 



 

§ 18 
Foreningens værneting er Fredericia. 
Formanden, næstformanden eller øko-
nomiudvalgets formand repræsenterer 
foreningen over for tredjemand. Alle for-
kyndelser kan retsgyldigt foretages i for-
eningens økonomiafdeling. 
 

§ 19 
Forandring i disse love kan foretages af 
den til enhver tid værende bestyrelse. 
 

§ 20 
I tilfælde af foreningens ophævelse er 
bestyrelsen berettiget til at træffe be-
stemmelse om anvendelse af dens midler 
i nærmest mulig overensstemmelse med 
foreningens formål, således at midlerne 
skal tilfalde en anden forening, fond eller 
religiøst samfund m.v., som har et alment 
velgørende eller på anden måde almen-
nyttigt formål.

 
 
Vedtaget af Hovedbestyrelsen for Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark  
den 22. februar 2017. 
 
 
Hans-Ole Bækgaard, valgmenighedspræst, Aarhus, form and  __________________  
 
Metha Sørensen, souschef, Vejle, næstformand  _____________________________  
 
Erik Back Pedersen, Gårslev  _____________________________________________  
 
Morten Mouritzen, sognepræst, Vinding  ____________________________________  
 
Anders Kruse Elmholdt, skovfoged, Holstebro  ______________________________  
 
Bo Arvid Knudsen, sognepræst, Herning  ___________________________________  
 
Søren Isak Nolsøe, sognepræst, Taastrup  ___________________________________  
 
Dina Kofoed Pihl Kjær, lærer, Birkerød  ___________ __________________________  
 
Jakob From Søvndal, sogne- og valgmenighedspræst, H innerup  _______________  
 
Bent Oluf Damm, sognepræst, Nr. Løgum  ____________ ______________________  


