VEDTÆGTER for DØK
§1

Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK) er samarbejdsorgan for det kristne
kvindearbejde i Danmark samt kontaktorgan til World Day of Prayer International
Committee (WDPIC).
Danmarks Økumeniske Kvindekomite er medlem af Danske Kirkers Råd (DKR) og
deltager med formanden som repræsentant i DKR’s årsmøde og efterårsmøde.
Organisationens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2

FORMÅL:
Danmarks Økumeniske Kvindekomite har til formål:
a) at fremme fællesskabet mellem de kristne kvindeorganisationer i Danmark,
nationalt og lokalt
b) at formidle teksterne til Kvindernes Internationale Bededag (1. fredag i marts)
c) at administrere bededagskollekten

§3

MEDLEMSKAB:
Danmarks Økumeniske Kvindekomite består for tiden af:
6 repræsentanter fra Folkekirken, heraf en repræsentant fra KFUM og KFUK
2 repræsentanter fra Apostolsk Kirke
2 repræsentanter fra Baptistkirken i Danmark
2 repræsentanter fra Brødremenigheden
2 repræsentanter fra Frelsens Hær
2 repræsentanter fra Katolsk Kirke
2 repræsentanter fra Metodistkirken
2 repræsentanter fra Det Danske Missionsforbund
1 repræsentant fra Sundhedspersonalets MissionsFællesskab
Repræsentanterne vælges af de pågældende kirker/organisationer.

§4

OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER:
Andre kristne trossamfund og kristne kvindeorganisationer vil kunne repræsenteres
i komiteen efter ansøgning og under forudsætning af de øvrige medlemmers
godkendelse.

§5

LOKALKOMITEEN:
Til fremme af det økumeniske fællesskab og samarbejde på lokalt plan søges
oprettet lokalkomiteer, som har ansvaret for det lokale bededagsarrangement og
lignende økumeniske anliggender.
Hver lokalkomite udpeger en kontaktperson, hvis navn og adresse meddeles
sekretæren for Danmarks Økumeniske Kvindekomite. Det bør tilstræbes, at
lokalkomiteerne anvender samme vedtægter, som er gældende for Danmarks
Økumeniske Kvindekomite.

§6

LANDSKOMITEENS FUNKTION:
Danmarks Økumeniske Kvindekomite afholder møde mindst en gang årligt.

Indkaldelse sker med to ugers varsel.
Komitemødets dagsorden skal indeholde:
 Beretning v/formand, sekretær og international kontaktperson
 Fremlæggelse af regnskab v/kasserer
 Beslutning om anvendelse af følgende års bededagskollekt
 Valg iflg. § 7
I tilfælde af et medlems forfald kan suppleant deltage. Vedkommende suppleant har
stemmeret, men er ikke valgbar til FU.
En revisor godkendes af komiteen.
Komitemedlemmerne er ansvarlige for oversættelse af bededagsteksterne.
§7

FORRETNINGSUDVALG:
Komiteen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær, kasserer og et femte
medlem, som tilsammen udgør forretningsudvalget.
Desuden kan der vælges en kontaktperson (liaison) til World Day of Prayer
International Committee med ansvar for den internationale forbindelse.
Valgene gælder for 3 år og er skriftlige, således at formanden og evt. kontaktperson
vælges et år, sekretær og femte medlem andet år, næstformand og kasserer tredje år.
Genvalg kan finde sted, normalt kun en gang. Det bør tilstræbes, at posterne skifter
mellem kirkesamfundene/organisationerne.
FU’s medlemmer bør tilhøre 5 forskellige kirkesamfund/organisationer.
Forslag til valg af formand skal indsendes til sekretæren senest tre uger før
komitemødet.
§ 8 ADMINISTRATION
Formand, kasserer og sekretær tegner i fællesskab Danmarks Økumeniske
Kvindekomite.
FU kan meddele fuldmagt
Regnskabet er kalenderåret
Kassereren vælges af komiteen jf. § 7. I tilfælde af, at der ikke i komiteen er en
regnskabskyndig person, vælges en sådan uden for komiteen.
Regnskabet skal afsluttes og revideres, så det reviderede regnskab kan fremlægges på
det ordinære komitemøde. Regnskabet revideres af den på komitemødet godkendte
(valgte) revisor, der skal opfylde de almindelige habilitetskrav, som Kulturstyrelsen
måtte forlange ved underskrift af ansøgning om tilskud fra tips- og lottolovens pulje til
almennyttige formål

§9

VEDTÆGTSÆNDRING:
Ændring af vedtægter kan ske ved ordinært komitemøde, såfremt mindst ¾ af de
tilstedeværende komitemedlemmer stemmer for. Suppleanter har ikke stemmeret.

§10 OPLØSNING:
Opløsning af Danmarks Økumeniske Kvindekomite kan vedtages, såfremt mindst ¾ af
de tilstedeværende komitemedlemmer stemmer for ved to på hinanden følgende
ordinære komitemøder.
Suppleanter har ikke stemmeret.
I tilfælde af opløsning af Danmarks Økumeniske Kvindekomite overgår eventuelle
aktiver til Økumenisk Kvindearbejde i Danmark, efter at eventuel gæld er betalt.
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Ajourført 27. april 2004. Vedtægtsændring 6. maj 2006.
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