Forretningsorden for Advisory Board i København Vineyard
Organisering
København Vineyard ledes af kirkens ledende præst i samarbejde med det øvrige præsteteam,
pastoralstab og Advisory Board (AB).
Det fremgår af vedtægterne for København Vineyard, hvordan AB er udpeget og sammensat af
den ledende præst.
AB har vetoret i forhold til større økonomiske ændringer (herunder optagelse af lån) samt
vedtægtsændringer. I øvrige forhold er ABs rolle at være vejledende organ for ledelsen samt
kontaktorgan i eventuelle klagesager.
De øvrige præster deltager i processen sammen med AB og pastoralstab, når større beslutninger
tages, som f.eks. præsteansættelser, ny kirkeplantning og lignende. Den ledende præst træffer de
endelige beslutninger på baggrund af konsensus og er således ”førstemand blandt ligemænd”.
Udpegelsen af den ledende præst i KV kan kun ske ved konsultation af Vineyard Nordens
lederteam.
VNs lederteam består af repræsentanter, der vælges af de nordiske landes lokale Vineyard kirker.
Formanden for VN lederteamet (”National Director”) bekræftes af Vineyard International
Executive (VIE).
Alle repræsentanter i VN lederteam inkl. Formand skal årligt bekræftes af repræsentantskabet
(alle nordiske Vineyard kirkers delegerede) på generalforsamlingen. Beslutninger i VN lederteamet
foregår ved simpelt flertal.
VN har rettigheden til navnet ’Vineyard’. På den baggrund kan en ledende præst af en lokal
Vineyard kirke i Norden fratages sin rolle af VN lederteam. Hvis der er tale om et medlem af VN
lederteamet, er vedkommende inhabil og det vil være nødvendigt, at VIE involveres og godkender
beslutningen.

Retningslinjer for intern håndtering af klager rettet mod medarbejdere og ledere i
København Vineyard
I det tilfælde, at en klagesag rettet mod medarbejdere eller ledere i København Vineyard dukker
op, gælder følgende retningslinjer:
Hvis der er tale om ulovlige forhold, bør det anmeldes til den lokale politimyndighed.
Hvis klagesagen ikke indeholder ulovlige forhold, kan der rettes personlig henvendelse til AB med
henblik på samtale omkring klagers egne, personlige forhold. AB vil lytte til klagen og vurdere, om

det i sagen er relevant at tilbyde en mæglingssamtale med den person, klagen rettes mod. Hvis
dette ønskes, kan klager medbringe en upartisk bisidder til en sådan samtale.
I særlige tilfælde kan AB vurdere, at der er behov for inddragelse af en ekstern 3. myndighed. Det
kan ske ved at rette henvendelse til Frikirkenets bestyrelse eller Vineyard Nordens lederteam, der
kan spørge ind til, rådgive og sikre at ansvarlighedsstrukturen efterleves.

