Vedtaget 24. oktober 2020

Vedtægter for Dansk Bibel-Institut
§ 1: IDENTITET
Dansk Bibel-Institut (DBI) er en selvejende, fri og uafhængig institution for bibelforskning og teologisk undervisning.
§ 2: FORMÅL
DBI har til formål:
1. At fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission.
2. At forberede til og videreuddanne i tjenesten for evangeliet hjemme eller ude.
3. At vække og bevare troens liv og styrke det kristne fællesskab blandt de studerende.
§ 3: GRUNDLAG
I. DBI bygger sit virke på de bibelske skrifters Kristusvidnesbyrd og på det skriftsyn,
Jesus og apostlene havde, og som de bibelske skrifter selv giver udtryk for:
1. Bibelen er Guds ord, givet ved Helligåndens inspiration, fuldt troværdig og
urokkelig, helt igennem og uadskilleligt Guds ord og menneskeord.
2. Bibelen er, sådan som den oprindelig blev givet, uden fejl og selvmodsigelser i
alle sine udsagn, når alt forstås, som Helligånden og de bibelske forfattere har
ment det.
3. Bibelen er som Guds åbenbaringsord givet os som vejledning til frelse; den er
den eneste, men også fuldt tilstrækkelige, klare og absolutte autoritet i alle
spørgsmål vedrørende tro, lære og livsførelse.
II. DBI bygger sit virke på den forståelse og tolkning af Bibelen, der er givet udtryk for i
den danske folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.
§ 4: VIRKSOMHED
DBI vil søge at virkeliggøre sit formål gennem:
1. Opbygning af et frit akademisk institut for bibeltro forskning og undervisning samt et
studiebibliotek i tilknytning hertil.
2. Tilrettelæggelse af seminarer og forelæsningsrækker for teologiske studenter,
religionsstuderende, lærerstuderende og andre interesserede.
3. Afholdelse af møder, kurser og stævner for præster og andre forkyndere, lærere,
medarbejdere og ledere i de forskellige former for menighedsarbejde og missionsvirksomhed hjemme og ude.
4. Udgivelse af bøger, småskrifter etc. samt et tidsskrift for bibelsk tro og mission.
5. Understøttelse af personer med nådegaver, evner og kald til videregående teologisk
forskning, undervisning og skribentvirksomhed.
§ 5: BESTYRELSE
1. Bestyrelsen er ansvarlig for at virkeliggøre DBIs formål og grundlag. Bestyrelsen er
ansættelses- og tilsynsmyndighed for DBIs ansatte og er ansvarlig for godkendelse af
budget og årsregnskab. Bestyrelsen har sit ansvar og sine hovedopgaver nærmere
beskrevet i sin forretningsorden.
2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en 3-årig periode.
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3. Medlemskab af bestyrelsen forudsætter fuld personlig tilslutning til formål og
grundlag for DBI som formuleret i § 2 og § 3. Ved indtræden i bestyrelsen afgiver et
medlem skriftlig erklæring herom. Lønnede medarbejdere kan ikke vælges til medlem
af bestyrelsen.
4. Bestyrelsens medlemmer vælges af repræsentantskabet (se § 6). Det tilstræbes at
vælge bestyrelsesmedlemmer blandt DBIs medlemmer. For definition af medlemmer,
se § 11 stk. 2. Valgproceduren fremgår af repræsentantskabets forretningsorden.
Genvalg kan finde sted. Valget foretages skriftligt efter en nærmere udarbejdet
procedure. Valg til bestyrelsen kræver tilslutning fra halvdelen + 1 af
repræsentantskabets medlemmer.
5. Derudover vælger repræsentantskabet ved første ordinære repræsentantskabsmøde
hvert kalenderår 2 suppleanter til bestyrelsen. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at
deltage i et kommende møde, meddeler denne det snarest muligt til formanden, der
indkalder suppleanten.
6. På det første ordinære møde hvert kalenderår vælger repræsentantskabet blandt
bestyrelsens medlemmer formand og næstformand for bestyrelse og repræsentantskab.
7. Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde 4 gange hvert kalenderår, heraf 2 gange i
tilknytning til repræsentantskabsmødet. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes,
når formanden eller mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer finder det påkrævet. Ethvert bestyrelsesmøde skal indkaldes skriftligt, og dagsorden gøres tilgængelig
for samtlige af bestyrelsens medlemmer med mindst 7 dages varsel. Når særlige forhold gør det påkrævet, kan indkaldelse dog ske med kortere varsel.
8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til
stede. Der kan normalt kun træffes beslutninger om spørgsmål, der har været udsendt
på dagsordenen for mødet. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, når intet andet
er vedtægtsmæssigt bestemt. Beslutning om spørgsmål, der ikke har været udsendt på
dagsorden, kræver tilslutning fra samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen,
dog mindst 5/7-del af bestyrelsens medlemmer.
9. Der tages referat af bestyrelsens drøftelser og beslutninger. Referatet gøres tilgængeligt for bestyrelsens og repræsentantskabets medlemmer snarest muligt efter hvert
mødes afholdelse.
10. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem på grund af inhabilitet ikke
kan deltage i behandling af et bestemt punkt.
§ 6: REPRÆSENTANTSKAB
1. Repræsentantskabet består af i alt 15-20 personer. Bestyrelsens medlemmer er samtidig medlem af repræsentantskabet. Repræsentantskabets opgave og ansvar er at assistere bestyrelsen i at lede DBIs virksomhed.
2. Repræsentantskabet mødes til 2 ordinære møder årligt. Formanden eller et flertal af
repræsentantskabet kan indkalde til ekstraordinære møder.
3. Repræsentantskabet skal i størst muligt omfang repræsentere DBIs landsdækkende
bagland og skal vedligeholde og styrke forbindelsen til DBIs støtter og medlemmer.
4. Repræsentantskabet vælges ligesom bestyrelsen blandt DBIs medlemmer (§ 11, stk.
2) for 3 år ad gangen ved selvsupplering. Valgproceduren fremgår af forretningsorden
for repræsentantskabet. Medlemskab af repræsentantskabet forudsætter fuld personlig
tilslutning til formål og grundlag for DBI som formuleret i § 2 og § 3. Ved indtræden i
repræsentantskabet afgiver et medlem skriftlig erklæring herom.
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5. Så vidt muligt skal der altid være et færøsk medlem i repræsentantskabet. For at
sikre færøsk repræsentation vælges tillige en færøsk suppleant, der kan deltage, hvis
det ordinære færøske medlem har forfald.
6. Repræsentantskabet skal i særlig grad assistere bestyrelsen ved udarbejdelse af visioner, strategi- og handlingsplaner, ved evaluering af DBIs virksomhed gennem den årlige rapportering, bilag og nyhedsmails samt ved drøftelser af langtidsmål for DBIs
virksomhed.
7. Repræsentantskabet har adgang til alle bilag, rapporter og dagsordner, som tilgår
bestyrelsen. Undtaget er bilag, dagsorden og referat til bestyrelsens lukkede møde,
hvor medarbejderspørgsmål og personfølsomme ting behandles.
8. Formand og næstformand for bestyrelsen udgør også formandskabet for repræsentantskabet jf. § 5.6.
§ 7: DAGLIG LEDELSE
1. Rektor er den øverste daglige leder af DBI. Bestyrelsen udpeger den daglige ledelse
for DBIs virksomhed.
2. Sammen med formand og næstformand har daglig ledelse ansvaret for at virkeliggøre bestyrelsens beslutninger og forberede bestyrelsens og repræsentantskabets møder.
3. Daglig ledelse deltager uden stemmeret i bestyrelsens og repræsentantskabets
møder.
§ 8: ANSÆTTELSER
1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, den daglige ledelse samt fastansatte
lærere. Alle øvrige medarbejdere ansættes og afskediges af den daglige ledelse.
2. Faste ansættelser sker på grundlag af en skriftlig kontrakt, der indeholder en
stillingsbeskrivelse.
3. Rektor, den daglige ledelse samt fastansatte lærere må personligt fuldt ud tilslutte
sig formål og grundlag for DBI og skal varetage deres funktioner i overensstemmelse
hermed.
§ 9: LÆRERRÅD
1. Rektor og fastansatte lærere udgør DBIs lærerråd. Timelærere kan indbydes til at
deltage i lærerrådets møder uden stemmeret.
2. Lærerrådet konstituerer sig og fungerer efter en af bestyrelsen vedtaget vedtægt. LRformanden vælges blandt de fastansatte lærere.
3. LR-formanden har ansvaret for indkaldelse til og ledelse af lærerrådets møder.
4. LR-formanden deltager uden stemmeret i repræsentantskabets møder.
§ 10: STUDENTERRÅD
1. Rektor har ansvar for, at der blandt studenterne på DBI findes et studenterråd.
2. Studenterrådet konstituerer sig og fungerer i henhold til en af bestyrelsen vedtaget
vedtægt.
3. En student valgt af studenterrådet deltager uden stemmeret i repræsentantskabets
møder.
§ 11: ØKONOMI OG MEDLEMSKAB
1. DBIs virksomhed oppebæres økonomisk af frivillige bidrag i form af kollekter, gaver
fra enkeltpersoner, foreninger, legatbestyrelser, institutioner eller lignende, samt arv.

Vedtaget 24. oktober 2020

2. Som medlem af DBI regnes enhver gavegiver, der har givet mindst 500 kr. om året.
3. Rektor har det overordnede økonomiske ansvar. Sekretariatsleder varetager ledelsen
af den daglige økonomiske drift.
4. DBI tegnes af 3 af bestyrelsens medlemmer i forening. Den ene af disse 3 skal være
bestyrelsens formand eller næstformand.
5. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde en resultatopgørelse og en balance. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor og
skal i revideret stand gøres tilgængelig for DBIs medlemmer, samt forelægges ved et
årligt offentligt møde, hvor DBIs medlemmer og andre interesserede inviteres.
§ 12: HJEMSTED OG VÆRNETING
1. DBIs hjemsted er Københavns Kommune.
2. DBIs værneting er Københavns Byret.
§ 13: ÅRSMØDE
DBI afholder hvert år et offentligt møde for medlemmer og andre interesserede, hvor
der aflægges beretning om arbejdet, forelægges regnskab og åbnes for en almindelig og
fri drøftelse af institutionens virksomhed.
§ 14: VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forandringer i disse vedtægter kan foretages, når mindst 5/7-dele af bestyrelsens
medlemmer vedtager dette ved to på hinanden følgende bestyrelsesmøder og efter
drøftelse i repræsentantskabet – dog aldrig i strid med det i § 2 og § 3 formulerede
formål og grundlag.
§ 15: OPLØSNING
1. DBI opløses og kan kun opløses, hvis 5/7-dele af bestyrelsens medlemmer vedtager
dette efter drøftelse i repræsentantskabet på to hinanden følgende møder, mellem hvilke der skal have været afholdt et offentligt møde for medlemmer med lejlighed til fri
drøftelse og tilkendegivelse af stillingtagen til spørgsmålet om opløsning.
2. I tilfælde af opløsning fordeles DBIs midler, efter at al gæld er afviklet, ligeligt mellem 1) Evangelisk Luthersk Mission 2) Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark 3) Kristeligt Forbund for Studerende samt 4) Luthersk Mission.
Således vedtaget på styremødet 19. juni og 24. oktober 2020
De nye vedtægter træder i kraft 1. januar 2021
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Jens Jacob Madsen, medlem af DBIs styrelse

