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                                Forslag til VEDTÆGTER  for                                                                                                    2 

                                   Full Gospel Business i Danmark 3 

                                                                 (herefter FGB - DK) 4 

Ændringerne står med rødt 5 

PRÆAMBEL 6 

FGB - DK har sit idemæssige udgangspunkt i Stiftelsesoverenskomst , Konstitution og Handlingsmønster for Full 7 
Gospel Business Men's Fellowship International som vedtaget den 22. dag i november måned, 1952, Los 8 
Angeles, Californien, men som vi i 2014 har afbrudt tilknytningen til.  9 

Oversættelse af (1) Stiftelsesoverenskomst, (2) Konstitution og (3) Handlingsmønster indgår derfor som bilag til 10 
disse vedtægter. 11 

Pga. af den afbrudte tilknytning har vi ikke længere ret til FGBMFI’s navne og logos, men har brugt navn og 12 
logos fra andre lande, som også har afbrudt tilknytningen. Disse navne er Full Gospel Businessmen (FGB) og 13 
Business Mens Fellowship (BMF). Andres landes FGBMFI og indtil nu også FGB og BMF optager kun mænd 14 
som medlemmer, og da vi i 2017 besluttede, at kvinder kan optages som medlemmer på lige fod i Danmark 15 
med mændene, har vi undladt at have ordet ”men” med i vores navn. 16 

Såfremt andre landes FGB og BMF skulle beslutte sig for en fælles international ledelse, er det uvis, om de vil 17 
acceptere kvinder i en sådan international ledelse, hvis vi beslutter os for at være med i denne internationale 18 
ledelse. Det må vi se på, hvis det bliver aktuelt. 19 

Vedtægterne omfatter dels landsforeningen og dels de enkelte lokalafdelinger under FGB - DK. 20 

 21 

PARAGRAF I 22 

                                                               NAVN OG HJEMSTED 23 

Stk. 1: Foreningens navn er: 24 

Full Gospel Business i Danmark herefter kaldet FGB - DK. 25 

                        i daglig tale Full Gospel Business eller FGB 26 

Stk. 2: Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemadresse. 27 

 28 

                                                  PARAGRAF ll STRUKTUR 29 

Stk. 1: Medlemmerne af FGB - DK udgøres af de til enhver tid værende medlemmer i de enkelte lokalafdelinger. 30 

Stk. 2: En Lokalafdelinq kan oprettes af en gruppe mænd/kvinder, som erklærer at ville underlægge sig 31 
afdelingens virke under bestemmelserne i Konstitutionens paragraf 1 og handlingsmønstret, og som kan 32 
godkendes af den til enhver tid siddende Landsbestyrelse (herefter kaldt LB) for FGB - DK. Hvis en afdeling efter 33 
påbud fra den LB ikke indretter sit virke i overensstemmelse med nævnte bestemmelser, kan godkendelsen af 34 
lokalafdelingen trækkes tilbage, og lokalafdelingen må herefter ikke virke under navnet FGB – DK, eller FGB 35 
(herunder Full Gospel Business eller Full Gospel Businessmen eller Full Gospel Business Men). 36 
Et hvert nyt medlem skal, inden de underskriver indmeldelsesblanketten, hvorpå der er påført, at de er blevet 37 
gjort bekendt med ”De ti erklæringer og Handlingsmønstret”, gøres bekendt med disse to.  38 

Stk. 3: Blandt medlemmerne udpeger hver godkendt lokalafdeling et medlem til LB på Lokalafdelingens 39 
generalforsamling, hvor afdelingens formand automatisk er det først udpegede medlem. Derefter kan hver 40 
afdeling udpege yderlige 1 pr. 10. medlem. (Det var før pr. 15. medlem) Medlemmer af LB udpeges for et år ad 41 
gangen, gældende fra førstkommende ordinære generalforsamling til og med næste års ordinære 42 
generalforsamling. Dette gælder også, selv om afdelingen er under 10 medlemmer. Oplysning om, hvilke 43 
medlemmer der således udpeges, skal være landsformanden i hænde mindst 3 dage før den ordinære 44 
generalforsamling. LB udgør en repræsentativ delegeretforsamling og er foreningens øverste besluttende 45 
myndighed. 46 
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 48 

Stk. 4: LB vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvis antallet af medlemmer i LB 49 
udgør mere end 10, kan der nedsættes et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og 50 
sekretær med bemyndigelse til at træffe alle daglige beslutninger. Den samlede Nationale Bestyrelse har som 51 
hovedformål at opstille målsætninger og handleplaner for det fælles virke og motivere disse til udførelse. 52 

Stk.5: Til LB kan Lokalafdelingerne internt udpege suppleanter, som indtræder i stedet for et udpeget 53 
medlem ved dettes fravær. Hvis en sådan suppleant skal deltage i et bestyrelsesmøde, skal meddelelse 54 
herom gives til formanden for den Nationale Bestyrelse senest en uge før mødets afholdelse. 55 

Stk. 6: Hver Lokalafdelinq vælger blandt sine medlemmer en bestyrelse, som varetager alle lokalafdelingens 56 
forhold, jfr. nærmere paragraf V. 57 

PARAGRAF lll 58 

LANDSGENERALFORSAMLING 59 

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes i perioden 01. april - 31. maj. Ekstraordinær generalforsamling kan 60 
besluttes af et flertal i LB. 61 

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling foretages af formanden for LB til alle medlemmer med mindst 3 62 
ugers varsel. Indkaldelse kan ske ved brev eller via e-mail og offentliggøres endvidere på FGB - DK's 63 
hjemmeside. ( www.fullgospel.dk ) 64 

Stk. 3: Alle medlemmer af FGB - DK har adgang til generalforsamlingen, men kun medlemmerne af LB har 65 
stemmeret. 66 

Stk. 4: Generalforsamlingen skal udtrykke fællesskabet i FGB - DK som et lem på Kristi Legeme, samlet om 67 
Jesus Kristus som hovedet; til ophøjelse og tilbedelse af Ham og til oplysning og undervisning af medlemmerne 68 
om FGB-visionen samt til styrkelse af fællesskabet mellem lokalafdelingerne og mellem de enkelte 69 
medlemmer. 70 

Stk. 5: I forbindelse med generalforsamlingen drøftes blandt alle medlemmer de principielle og overordnede 71 
retningslinjer for samarbejdet mellem lokalafdelingerne i FGB - DK som oplæg til senere beslutning i LB. 72 

Stk. 6: Der besluttes på generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed blandt de stemmeberettigede, 73 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, men i alle spørgsmål bør tilstræbes enighed.; dog kan 74 
vedtægtsændringer kun vedtages med min. 75% af alle fremmødte medlemmer. 75 

Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en af LB udpeget dirigent. 76 

Stk. 8: Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 77 

 78 
                            1.   LB’s beretning v/formanden og supleret med orientering fra de enkelte områder/lokalafdelinger. 79 

2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 80 

3. Fremlæggelse af kontingentforslag og budget til godkendelse 81 

4. Orientering om LB’s sammensætning 82 

5. Valg af revisor 83 

                          6.    Eventuelt, herunder 84 

- drøftelse af kommende fællesaktiviteter 85 

- drøftelse af forslag fra medlemmer 86 

Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden for LB i hænde senest en uge før 87 
generalforsamlingen. 88 

 89 
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PARAGRAF IV 92 

Landsbestyrelsen 93 

Stk. 1: Landsbestyrelsen(LB) består af: 94 

Formand, der varetager den overordnede ledelse af det nationale fællesskab, og endvidere fører han tilsyn 95 
med alle lokalafdelingerne samt drager omsorg for lederskabet i lokalafdelingerne. Han/hun tager initiativ til i 96 
samarbejde med bestående lokalafdelinger eller enkeltpersoner at oprette nye afdelinger. 97 

Næstformand, der er formandens stedfortræder i dennes fravær. 98 

Kasserer, der foretager regnskabsføring for Landskassen, aflægger landsregnskab og udarbejder budgetforslag. 99 
Kassereren tilrettelægger sammen med formanden og den generalforsamlingsvalgte revisor en betryggende 100 
forretningsgang for attestering, registrering og opbevaring. 101 

Sekretær, der fører medlemsregistre, varetager den nationale korrespondance samt indkalder til og refererer 102 
samtlige møder i LB. Sekretæren er endvidere referent på generalforsamlingen. 103 

Efter behov kan LB udpege et medlem til at være kontaktperson til internationale relationer, herunder også 104 
Full Gospel Global Forum (FGGF). 105 

Stk. 2: Møder i LB afholdes efter behov, eller hvis mindst halvdelen af LB ønsker det. Møderne indkaldes af 106 
formanden ved sekretæren. Enkelte møder kan efter nærmere aftale afholdes uden personligt fremmøde ved 107 
brug af tilgængelige elektroniske medier, som kan tilsikre en fri og uhindret drøftelse blandt alle medlemmer i 108 
LB. 109 

Stk. 3: Indkaldelsen skal indeholde alle dagsordenspunkter, som forventes drøftet, men LB kan frit tilføje 110 
yderligere punkter under mødet. Møderne ledes af formanden. 111 

Stk. 4: Beslutninger træffes så vidt muligt i fuld enighed (og under bøn), men i øvrigt ved almindelig 112 
stemmeflerhed. 113 

PARAGRAF V 114 

LOKALAFDELINGER 115 

Stk. 1: Lokalafdelingens bestyrelse består af det antal medlemmer, som afdelingen finder passende til 116 
løsning af opgaverne. Dog skal bestyrelsen som minimum bestå af formand, næstformand, sekretær og 117 
kasserer. 118 

Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem af fællesskabet, hvis vedkommendes livsførelse ikke er i 119 
overensstemmelse med det kristne vidnesbyrd, eller som i ord eller handling fornægter de fastsatte 120 
retningslinjer og/eller ikke overholder foreningens vedtægter. LB har påtaleret, hvis en Lokalafdelings 121 
bestyrelse ikke foretager sig det nødvendige i sådanne situationer. 122 

Stk. 2: Hvert år inden udgangen af april afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er 123 
Lokalafdelingens øverste besluttende myndighed, som udpeger afdelingens delegerede til LB og giver dem 124 
mandat til foreslå og stemme i LB efter det afdelingens flertal beslutter. Såfremt de delegerede ikke stemmer i 125 
LB efter afdelingens ønske, må dette tages op i selve afdelingen, idet det på LB vedtagne står ved magt. 126 

Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 127 

A. Valg af dirigent 128 

B. Bestyrelsens beretning 129 

C. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren 130 

D. Valg af medlemmer/delegerede og evt. suppleant til LB 131 

E. Valg til bestyrelse, herunder suppleant samt valg af revisor 132 

F. Indkommende forslag 133 

G. Eventuelt 134 

~ 3~ 135 
 136 
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Indkaldelse til generalforsamlingen meddeles pr. brev eller e-mail til medlemmerne mindst 2 uger før 
generalforsamlingens afholdelse. 

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. 

Stk. 3: På generalforsamling og ved bestyrelsesmøder træffes alle beslutninger ved simpelt flertal. Ved 
stemmelighed er formandens stemme afgørende, men i alle spørgsmål bør tilstræbes enighed. 

Stk. 4: Lokalafdelingen har økonomisk ansvar for egne aktiviteter, ligesom aktiviteter arrangeret af flere 
lokalafdelinger økonomisk hviler på arrangørerne. Lokalafdelingerne beslutter selv, hvilke aktiviteter, de vil 
arrangere, så længe det er i tråd med FGB - DK's retningslinjer. 

Arrangørerne er forpligtede til at sikre det økonomiske grundlag forud for alle aktiviteter, eventuelt gennem 
forudgående skriftlig aftale med sponsorer. Afdelingen må under ingen omstændigheder stifte nogen form for 
gæld i FGB -DK's navn. 

Afdelingen er forpligtet til, at hvert møde, der afholdes i fællesskabets navn, er underlagt en kasserers 
økonomiske ansvar. 

Ved optælling af "offergavekollekt" skal mindst to medlemmer med deres underskrift på regnskabsbilaget 
bevidne beløbets størrelse. 

Stk. 5: Et medlem, som ikke har betalt det fastsatte kontingent senest på selve generalforsamlingen og før en 
evt. afstemning mister sit medlemskab i FGB – DK og dermed stemmeret, og han/hun kan ikke genoptages, før 
restancen er betalt. 

Stk. 6: Hvert år senest 30. juni sender afdelingen en ajourført medlemsliste til sekretæren og kassereren i 
LB, indeholdende opgørelse over indbetalt kontingent, og foretager afregning af den del af kontingentet 
der skal tilgå Landskassen. 

PARAGRAF VI 

GENERELLE VALGREGLER 

Stk. 1: Valg til lokalafdelingens bestyrelse foretages gældende for 2 år, og der skal tilsikres en fordeling, så ca. 
halvdelen af de valgte er på valg hvert år. 

Alle valg gælder fra den pågældende generalforsamling, hvor valget finder sted. 

Genvalg kan finde sted. 

Stk. 2: Enhver, der vælges eller udpeges til en bestyrelsespost i FGB - DK herunder i 

Lokalafdelingerne, skal tilslutte sig bestemmelserne i Konstitutionens paragraf 1 og Handlingsmønstret. 
Eventuel prøvning af et medlems egnethed foretages af LB, der har bemyndigelse til at afvise valget af et 
medlem, der ved sin levevis ikke lever op til konstitutionens bestemmelser. 

Stk. 3.: Nyvalg til bestyrelsen i Lokalafdelinger meddeles skriftligt til landssekretæren umiddelbart efter afholdt 
generalforsamling. 

Stk. 4: Valg af revisor gælder for 1 år ad gangen i såvel foreningen som lokalafdelingerne. 

PARAGRAF VII 

GENERELLE TEGNINGSREGLER 

Stk. 1: Som nationalt fællesskab tegnes foreningen af formanden sammen med enten næstformand, kasserer 
eller sekretær. 

Kassereren har eneprokura til landskassens pengekonti, med mindre dansk lovgivning eller bankerne skulle 
finde på at påbyde noget andet. 
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Stk. 2: Lokalafdelinger tegnes af afdelingsformanden sammen med et medlem af afdelingsbestyrelsen. 
 

Afdelingskassereren har eneprokura til afdelingens pengekonti, med mindre dansk lovgivning eller bankerne 
skulle finde på at påbyde noget andet. 

                                                         PARAGRAF VIII REGNSKAB 

Stk. 1: Landskassens regnskabsår er kalenderåret. 

Efter separat vedtagelse i LB kan landskassen yde tilskud til oprettelse af nye afdelinger. 

Stk. 2: Afdelingernes regnskabsår er kalenderåret. 

Lokalafdelingeme indsender revideret regnskab, udarbejdet på fællesskema, til landskassereren til 
orientering umiddelbart efter regnskabets godkendelse på en generalforsamling. 

Det anbefales, at lokalafdelinger betaler tiende eller lignende til landskassen eller særlige projekter af de 
optagne "offerydelser/kollekter". 

PARAGRAF IX 

OPLØSNING AF FORENINGEN 

Stk. 1: Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun tages på en generalforsamling. Bestemmelse om 
opløsning kræver, at minimum 75% af alle fremmødte medlemmer. (Ikke kun Landsbestyrelsen) 
Stk. 2: Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af overskydende midler. Det er en forudsætning, at 
midleme anvendes til foreninger i Danmark med aktiviteter, der ligger i tråd med FGB - DK's formål. 
 
 
Således indstillet på Landsbestyrelsesmøde den 17. februar 2018  

Landsbestyrelsen 

 

 

     Børge Laustsen                           David Demant Jensen                                                                         Alex Pedesen 

           Formand                                        Næstformand                                 Kasserer                                   Sekretær 

 

 

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 09.06.2018. 

 

 

 

 

 

 Dirigent                                                                                     Referent             
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Bilag 1 til Full Gospels Business – Danmark’s vedtægter 

 
 
 

STIFTELSESOVERENSKOMST 
 

under 
loven om almindelige ikke-erhvervsdrivende selskaber 

i Californien 
 
 
 
Underskrevne: 

Demos Shakarian, 8413 Lexington Road, Downey, CA 
Lee Braxton, 2708 S, Delaware PI., Tulsa, OK 
George Gardner, 35 Collier St.,Binghampton, NY 
Miner Arganbright, Box 8586, La Crescenta, CA 
Earl Draper, 777-A E. Barstow, Fresno, CA 
 

der er fysiske personer i en alder af mere end enogtyve år, og borgere i U.S.A., fastsætter herved, med det 
formål at oprette en forening i henhold til loven om almindelige ikke-erhvervsdrivende selskaber, stykke 1 i af 
snit 2 i kapitel 1 i selskabsloven i ovennævnte stat, følgende stiftelsesoverenskomst: 
 
 

PARAGRAF  I 
 

Foreningens navn er 
FULL GOSPEL BUSINESS MEN'S 
FELLOWSHIP INTERNATIONAL  

(KRISTNE FORRETNINGSMÆND) 
 
 

PARAGRAF  II 
 

Foreningen er uigenkaldeligt indviet til religiøse formål; 
at stifte, fremme og styrke fællesskab mellem mænd, der tror det fulde evangelium om Guds nåde, sådan 
som det blev lært af Jesus og er gengivet i de fire Evangelier, og af forfatterne til Epistlerne i det Nye 
Testamente; 
at fremme, opmuntre og styrke det gode arbejde, der udføres i fælles- skaber af mænd, der tror det fulde 
evangelium, herunder hjælp i nød og fremme af det fulde evangeliums spredning; 
at bistå ved organisering, oprettelse og styrkelse af lokale grupper af mænd, der tror det fulde evangelium, 
og at give råd og hjælp til sådanne grupper; 
at hjælpe, fremme og styrke Det Fulde Evangeliums Missionsarbejde i U.S.A., Canada og fremmede lande; 
at nå sine mål gennem offentliggørelse af kristen litteratur af enhver art, fremme af evangelisering, fremme 
og vedligeholdelse af specialiserede organisationer rettet mod forskellige aldersgrupper, etablering og 
vedligeholdelse af materiale til bibelstudie, rundsend- else af litteratur af enhver art om det fulde evangelium, 
og på enhver anden måde; 
at opmuntre til personlig evangelisering og traktatuddeling; 
at nå sine mål enten ved egne eller tilknyttede lokale gruppers direkte anstrengelser, eller ved at give hjælp 
og støtte til alle slags andre organiserede grupper; og 
at hjælpe med grundlæggelse og aktiviteter i Det Fulde Evangeliums Kirker. 
 

PARAGRAF III 
 

Foreningen har ikke til hensigt og vil ikke tillade fordeling af gevinst, overskud eller dividende til dens 
medlemmer eller til andre enkeltpersoner. 

PARAGRAF IV 
 

Det amt i denne stat, hvor hjemstedet for foreningens aktiviteter skal placeres, et Orange Amt.     Selskabet 
kan åbne og drive kontorer hvorsomhelst i U.S.A. og fremmede lande. 
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PARAGRAF V 
 
Følgende navngivne personer skal fungere som bestyrelsesmedlemmer indtil valg af efterfølgere, nemlig: 

Demos Shakarian, 8413 Lexington Road, Downey, CA 
Lee Braxton, 2708 S, Delaware Pl., Tulsa, OK 
George Gardner, 35 Collier St., Binghampton, NY 
Miner Arganbright, Box 8586, La Crescenta, CA 
Earl Draper, 777-A E. Barstow, Fresno, CA 

 
 

PARAGRAF VI 
 
De fem bestyrelsesmedlemmer nævnt ovenfor i paragraf V skal indledningsvis udgøre foreningens medlem-
mer. Konstitutionen og Vedtægterne skal opstille betingelser for og regulere tilgangen af  yderligere med-
lemmer. 
 

 
PARAGRAF VII 

 
Dette er ikke stiftelse af nogen tidligere eksisterende ikke-stiftet sammenslutning. 
 
 

PARAGRAF VIII 
 
Denne forening har ikke til formål at opnå økonomisk gevinst eller overskud til dens medlemmer.    Ingen 
andel af nogen indtjening eller overskud fra denne forening skal kunne anvendes til begunsti-gelse af nogen 
privat andelshaver, enkeltperson eller medlem. Denne forenings ejendom er uigen-kaldeligt indviet til 
religiøse formål, og i tilfælde af foreningens likvidation, ophævelse, opløsning, efter fyldestgørelse af dens 
gæld og forpligtelser, skal ingen dele af dens ejendom kunne anvendes til begunstigelse af nogen person, 
men skal overdrages til en ikke-erhvervsdrivende fond, stiftelse eller forening, der er organiseret og drevet 
alene med religiøse formål af en lignende karakter som fastlagt i paragraf II i denne stiftelsesoverenskomst 
og som har opnået sin status af skattefritagelse        efter stykke 501 (c)(3) i den indenlandske skattelov. 
 
 

PARAGRAF IX 
 
Ingen af denne forenings midler vil blive brugt til formål med politisk propaganda eller på anden vis med 
indflydelse eller forsøg på indflydelse på lovgivningen, og ingen af dens aktiviteter vil blive viet til sådanne 
formål. 
 
 

PARAGRAF X 
 
Denne forening skal have ubegrænset eksistens.  
Bevidnet ved direktørernes underskrifter denne 22. dag i november måned, 1952, Los Angeles, Californien. 
 
         Demos Shakarian           Miner Arganbright          Lee Braxton          Earl Draper          George Gardner 
 
 
Oversat 1991/Hugo Martinussen 
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Bilag 2 til Full Gospels Business – Danmark’s vedtægter 
 
 
 

K 0 N S T I T U T I 0 N 
 

INDLEDNING:   Medens der allerede er internationale organisationer til fremme af det kristne fællesskab 
blandt mænd og samarbejdet i Herrens tjeneste, så er vi af Herren - i kraft af hans Nåde - ledt til at starte en 
organisation med Internationalt fællesskab for mænd, der tror "det fulde evangelium", som defineret i denne 
konstitution. 
 
Nogle af de behov, som fællesskabet har til hensigt at møde, er:  
at skabe mulighed for et åndeligt fællesskab i Kristus, som ikke nu er tilgængeligt nogetsteds, blandt mænd, 
der tror det fulde evangelium, 
at fremme et effektivt samarbejde blandt sådanne mænd i evangelisk tjeneste, 
at forene i Herrens fællesskab og tjeneste sådanne grupper af mænd, der er kendetegnet ved en mere 
fuldstændig modtagelighed for Helligåndens virke, 
at etablere et organiseret arbejde som vil styrke Det Fulde Evangeliums Kirker overalt. 
 
Det er til disse mål, at FULL GOSPEL BUSINESS MENIS FELLOWSHIP INTERNATIONAL (KRISTNE 
FORRETNINGSMÆND) er indviet. I tro overgiver vi dette arbejde til Herren i fuld tillid til at vore "tanker skal 
blive ført ud i livet" i overensstemmelse med Hans løfte. 
 
 

PARAGRAF  I 
 
Stk. :   ARTEN AF DEN LÆREMÆSSTGE ERKLÆRING.     Vor læremæssige erklæring er ikke nogen 
"trosbekendelse".      I så henseende er hele Bibelen vor trosbekendelse.    Vi erkender, at der eksisterer 
mange forskelle i fortolkning blandt sande kristne.     Vi er imidlertid af den overbevisning, at for at undgå en 
løshed, som kunne resultere i tilgang til vort fællesskab af ikke-troende eller endog af kristne, som ikke er 
beredte til at samarbejde i fællesskabet og tjenesten, hvortil Gud har kaldet os, så er det nødvendigt med et 
vist minimum af bibelske læremæssige punkter, hvor afvisning af nogen som helst af disse skal være 
grundlag for uegnethed til medlemsskab. Disse absolut nødvendige læremæssige erklæringer følger i stk. 2. 
 
Stk. 2:   ERKLÆRINGEN 
1. Vi tror på én Gud, alle tings skaber, i en treeninghed af Fader, Søn og Helligånd. 
2. Vi tror, at Guds Søn, Jesus Kristus, blev menneske, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, og 

er sand Gud og sandt menneske. 
3. Vi tror, at Bibelen i sin helhed er det inspirerede Gudsord, og den eneste ufejlbarlige rettesnor for tro og 

liv. 
4. Vi tror på de dødes opstandelse, de frelstes evige salighed og de fortabtes evige straf. 
5. vi tror på en personlig frelse for troende gennem Kristi udgydte blod. 
6. Vi tror på helliggørelse ved Kristi blod, på et personligt helligt liv og levned og udskillelse fra verden. 
7. Vi tror på guddommelig helbredelse, ved tro, og at helbredelse er indbefattet i Kristi forsoning. 
8. Vi tror på Dåben i Helligånden, ledsaget i det første ydre tegn med tale i andre tungemål efter hvad 

Ånden indgiver at forkynde (Ap.g. 2,4), til forskel fra genfødelsen, og på, at de ni Andens gaver nævnt i 
1. Kor. 12 er til rådighed for troende i dag. 

9. Vi tror på den kristnes håb: Herren Jesu Kristi snarlige, personlige genkomst. 
10. Vi tror på en omfattende verdensevangelisering og missions tjeneste i overensstemmelse med 

Missionsbefalingen, med de medfølgende tegn. 
 
Stk. 3:  Anerkendelsen af de ti læremæssige punkter anført ovenfor i Stk. 2 i denne paragraf er nødvendig 
for medlemsskab i det internationale og i afdelingerne, og medens vi erkender forpligtelsen til at opretholde 
åndelig kærlighed til og fællesskab med alle sande kristne, som måske ikke anerkender alle disse læremæs-
sige punkter, og byder dem velkommen til vort fællesskabs møder, så er de dog ikke tilladt nogen med-
bestemmelse ved udøvelsen af vore aktiviteter, og er uegnede til medlemsskab i det internationale og 
afdelingerne. 
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PARAGRAF II 
FORBINDELSER/SAMARBEJDE 

 
Stk. 1:  KIRKELIGT SAMARBEJDE. Vi anerkender Kirken - Kristi Legeme - som "sandhedens pille og 
grundvold". Vort fællesskab har ingen ret til at eksistere, hvis det blot er en menneskeskabt organisation. Det 
skulle have, og har, til hensigt at være en virksomhed til opbygning af Kristi Legeme - Hans Kirke - og skulle 
være i harmoni med og en del af Helligåndens arbejde som den udførende kraft i Herrens kirkeprogrammer i 
dag. Vi anerkender også eksistensen af og den guddommelige kilde til lokale "kirker" eller "forsamlinger". 
Vort fællesskab er ikke en erstatning for, ligesom det heller ikke er en konkurrent til nogen lokal kirke eller 
kirkesamfund. I kraft af Guds Nåde vil det derimod være en hjælper for alle lokale kirker og kirkesamfund i 
det omfang de er i Guds vilje. 
 
Stk. 2:  ANDRE FÆLLESSKABER FOR MÆND.     Uden at gå på kompromis med vort kald til at vidne om 
og praktisere de kristnes rettigheder efter det fulde evangelium - og især det i tro at gøre krav på og udøve 
tjeneste med guddommelig helbredelse og de øvrige otte nådegaver - har vi til hensigt at bevare et kærligt 
forhold og samarbejde med alle andre organisationer og grupper for kristne mænd på det fælles grundlag i 
troen på vor Herre Jesus Kristus.     "Full Gospel"-mænd har frihed til at tilhøre andre fællesskaber for kristne 
mænd, og sådanne andre medlemsskaber skal ikke hindre dem i medlemsskab i vort fællesskab. 
 
Stk. 3:  PRÆSTER, EVANGELISTER, MISSIONÆRER OG ANDRE FULDTIDSARBEJDERE FOR 
EVANGELIET. Vi betragter kaldet til udskillelse til "tjenesten i ordet og med Bøn" som det højeste kald. Vi 
anerkender også som sandt, at "Gud har bestemt, at de der arbejder for evangeliet skal leve af evangeliet".   
Fuldtidsarbejdere for evangeliet er velkomne i vort fællesskab og kan opnå medlemsskab.  De kan imidlertid 
ikke indtage ledende officielle poster eller lede organisa-tionens aktiviteter. Idet vi anerkender deres høje 
kald samt de prøvelser og afsavn, der møder en fuldtidsarbejder for evangeliet, skulle det være vor praksis 
at hjælpe, opmuntre og støtte dem på enhver mulig måde. 
 
Stk. 4:  OFFICIELT ORGAN.   FGBMFI's officielle organ er Kristne Forretningsmænds VOICE.    Dette blad 
udgives månedligt.  Det er tilgængeligt for offentligheden gennem abonnement, og det er også indregnet 
som et medlemsgode. 
 
 

PARAGRAF  III 
ORGANISATORISK STRUKTUR 

 
Stk. 1:  Den øverste myndighed over vort fællesskab og alle dets aktiviteter er overdraget til Herren Jesus 
Kristus og varetages af den Hellige Ånd. Denne sandhed skal anerkendes og praktiseres. 
 
Stk. 2:  DET INTERNATIONALE. Menneskeligt set skal det internationale være midtpunktet i vort 
fællesskab, og det skal legemliggøres.   Det alene skal have myndighed til at godkende eller forkaste 
ansøgninger om tilknytning fra afdelinger, til at annullere tilknytning på ethvert grundlag, som det finder 
tilstrækkeligt, dog underlagt den højere myndighed hos det internationale konvent samt i alle andre forhold, 
bortset fra lokale forhold og interne forhold i afdelingerne. 
 
Stk. 3:  INTERNATIONALE KONVENTER skal indkaldes hvert år til tidspunkter, der fastsættes af lederne og 
skal sammensættes af delegerede, udpegede eller valgte af afdelingerne efter sådanne regler, som måtte 
blive fastsat i vedtægterne, der ligeledes kan fastlægge systemer for regional repræsentation. Alle kristne, 
og offentligheden i almindelighed, er velkomne til at deltage i vore internationale konventer, men stemmeret 
ved forretningsmæssige møder skal være begrænset til de autoriserede delegerede. Alle medlemmer i 
afdelingerne, hvis navne, adresser og erhverv er registreret hos det internationale, og som har erklæret 
troskab mod den læremæssige erklæring, er medlemmer af det internationale. I hovedtræk er det hensigten, 
at internationale konventer skal have den myndighed, der blev udøvet af de første kirker i menighederne i 
Jerusalem, Nikæa, Konstantinopel og Kalkedon, og sådan anden myndighed som måtte blive tillagt i 
Konstitutionen og Vedtægterne. 
 
Stk. 4:  REGIONALE ORGANISATIONER. Til at lette arbejdet generelt og sørge for regionale samlinger og 
samarbejde, kan det internationale oprette og ændre regionale områder. 
 
Stk. 5:  LOKALE AFDELINGER.    Det store arbejde i hele fællesskabet vil uden tvivl blive gjort gennem dets 
afdelinger. I overensstemmelse med bibelsk sædvane er ansvaret og myndigheden for alle beslutninger om 
projekter, der skal garanteres, og om sager vedrørende lokal disciplin og alle andre rent interne spørgsmål, 
overdraget til afdelingerne, som også er bemyndigede til at beslutte deres egen form for organisation og 
forretningsgange i almindelighed.   Lokale afdelinger bør dog hilse alle anbefalinger og råd fra det 
internationale og dets enkelte medlemmer velkomne og overveje dem grundigt. 
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PARAGRAF  IV  

Medlemskab 
 

Stk. 1:  MEDLEMSSKAB AF BESTYRELSEN. Det autoriserede antal bestyrelsesmedlemmer kan udvides 
eller reduceres og ledige pladser udfyldes som foreskrevet i vedtægterne og i ændringer dertil, jfr. 
forskrifterne i loven om ikke-erhvervsdrivende selskaber i staten Californien. Det er hensigten, at det 
indledende antal på fem bestyrelsesmedlemmer skal udvides til syv snarest efter stiftelsen. Efter den 
indledende bestyrelses mening bør dette gennemføres på en sådan måde, at der tilsikres ligelig 
repræsentation fra skaren af mænd, der tror det fulde evangelium.   Regler for yderligere udvidelser og 
rokeringer i ledelsen kan fastlægges i vedtægterne og ændringer dertil. 
 
Stk. 2:  MEDLEMMER AF DET INTERNATIONALE. Indledningsvis er bestyrelsen for det internationale også 
dets medlemmer.   Ved tilknytning af en afdeling bliver alle dens medlemmer, nuværende og kommende, 
hvis navne, adresser og erhverv er registreret hos det internationale og som holder fast ved den 
læremæssige erklærings ti punkter, automatisk medlemmer af det internationale. Afdelinger kan tilføje 
sådanne betingelser for lokalt medlemsskab, som de finder passende, forudsat de er i harmoni med 
konstitutionen. 
 
Stk. 3:  MEDLEMSSKAB I AFDELINGER.    Afdelingerne kan selv fastlægge egne metoder til valg eller 
udpegning af deres lokale medlemmer, dog forudsat at ingen mand skal kunne opnå medlemsskab i nogen 
afdeling, hvis han ikke holder fast ved den læremæssige erklæring, og det internationale kan foreskrive 
sådanne prøver, som det finder rimeligt, til at sikre overensstemmelse for afdelingernes vedkommende med 
stk. 3, paragraf I i denne konstitution. 
 
 

PARAGRAF  V 
DEFINITIONER 

 
Som anvendt i denne konstitution og i vedtægterne betyder "det internationale" denne forening.  Ordet 
"afdeling" betyder ethvert FGBMFI, som retmæssigt er tilknyttet det internationale, og begrebet 
forretningsmænd eller "forretningsmand" har en liberal betydning, der primært omfatter alle mænd af ethvert 
verdsligt erhverv, men også landmænd, arbejdere og funktionærer. 
 
 

PARAGRAF  VI 
ÆNDRINGER 

 
Denne konstitution kan kun ændres som følger: 
En meddelelse om den foreslåede ændring skal sendes til hver leder i det internationale senest 30 dage 
forud for et almindeligt årligt møde i det internationale eller et specielt møde, der indkaldes for at overveje 
omtalte ændring og træffe beslutning derom. Omtalte meddelelse skal indeholde en fuldstændig kopi af den 
fore- slåede ændring. Hvis to-trediedele af det totale antal ledere tiltræder at anbefale godkendelse af den 
foreslåede ændring, skal den forelægges for det internationale ved næste konvent efter 30 dages 
forudgående meddelelse til alle afdelinger, og den skal kun træde i kraft, hvis den modtager bekræftende 
stemmer fra to-tredidele af det samlede antal tilknyttede afdelinger inden tre måneder efter dens 
forelæggelse, og ved modtagelse heraf skal den tråde i kraft omgående. 
 
Oversat 1991/Hugo Martinussen 
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Bilag 3 til Full Gospels Business – Danmark’s vedtægter 

 
H A N D L I N G S M Ø N S T E R 

 

Hans banner over os er kærlighed… 

 

… og derfor har vi, kredsen af internationale ledere i Kristne Forretningsmænd, FGBMFI (70 ledere fra hele verden, 

udpeget efter antal medlemmer i det enkelte land) vedtaget, at  arbejdet i vor Fællesskab er al kalde mænd tilbage til 

Gud samt at støtte, opmuntre, hjælpe og uddanne mænd af alle nationaliteter, racer, kulturer og social økonomisk status 

til at udføre Jesu arbejde. 

 

Yderligere har vi vedtaget, at følgende Æreskodeks indgår i grundlaget for medlemskab: 

 

FGBMFI's Æreskodeks efter vor skriftmæssige tro 

 

Vi anerkender, at vort Fællesskab blev grundlagt på et princip om broderkærlighed og god vilje (Johs. 15:12); og vi 

indser, at mennesker i de sidste tider vil bruge ytringsfriheden som legitimation til at "fornægte autoritet og tale ondt om 

det kristne lederskab" (Judas 8) og vil "vandre i kødet…. og foragte autoriteterne.."  så de bliver "…overmodige, 

selviske og ikke bange for at tale ondt om det kristne lederskab  (2. Peter 2:10). 

 

Som medlem af FGBMFI vælger jeg at følge dette Æreskodeks: 

 

1. Jeg vil ære Gud og ledelsen i dette Fællesskab og følge mine brødre i denne tjeneste i gudsfrygt, idet gudsfrygten er 

begyndelsen til visdom.  Yderligere anerkender jeg beslutninger truffet af de internationale embedsmænd, kredsen 

af internationale leder og de internationale delegerede (Efeserbrevet 5:21) 

2. Jeg vil være ædruelig og våge i bøn for mine ledere (1. Timoteus 2:1-3) 

3. Jeg vil vandre i varm kærlighed og bestræbe mig på at bevare Åndens enhed i en fredens pagt med mine brødre, 

fordi kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder.  Jeg vil endvidere være høflig, og jeg vil velsigne, fordi jeg 

ved, at jeg er kaldet til at arve velsignelse.  Jeg vil vise kærlighed til min broder og vandre i lyset, og jeg afviser 

mørket, som vil blinde mig. (1. Peter 4:8, Efeserbrevet 4:3, Ordspr. 10:12, 1. Johs. 2:10-11) 

4. Jeg vil følge alle vedtagelser fra Fællesskabet  (1. Peter 2:13) 

5. Jeg vil vandre værdigt i det kald, som Gud har valgt mig til i Fællesskabet, og jeg vil vandre i ydmyghed og 

mildhed mod mine brødre. (Efeserbrevet 4:1-3) 

6. Jeg vil ikke tillade nogen ødelæggende tale at udgå fra min mund om mine brødre i Fællesskabet, men jeg vil tale 

sådanne ord, som virker opbyggende og giver nåde til tilhøreren, for jeg har besluttet, at jeg ikke vil bedrøve Guds 

Hellige Ånd. (Efeserbrevet 4:29-30) 

7. Jeg vil ikke bedrage mig selv ved at sige, at jeg elsker min broder og så blive ved med at tale negativt om ham. 

8. Jeg vil stræbe efter fred og hellighed med alle mennesker, så de derved kan se Herren (Hebræerbrevet 12:4) 

9. Jeg vil ikke sladre eller videregive dårligt rygte om noget medlem af Fællesskabet, og jeg vil ikke lægge onde 

planer mod ledelsen i Fællesskabet.  Jeg vil ikke så uenighed blandt brødrene.  Jeg vælger at vandre i kærlighed, 

men jeg nægter at vandre i kødelige, sanselige holdninger, som er kendetegnet ved misundelse, strid og partiskhed.  

For de, der gør dette, kan ikke glæde Gud. (Romerbrevet 8:8, 1. Korinterbrev 3:3) 

10. Jeg anerkender, at Kristi Legeme har mange lemmer, og at FGBMFI blot er en enkelt del.  Hvis jeg kommer i en 

uopgjort uenighed med mine ledere, vil jeg ikke forårsage strid og partiskhed, men jeg vil søge Guds vejledning og 

vil flytte til den del af Hans legeme, som Han har udvalgt til mig. 

 

Jeg er klar over, at hvis jeg ikke overholder dette handlingsmønster, så betyder det bortfald af mine medlemsrettigheder 

i Kristne Forretningsmænd, FGBMFI. 

 

 
Dette handlingsmønster blev vedtaget og sat i kraft af kredsen 

af internationale ledere ved et møde den 8. oktober 1994. 
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