Foreløbig dagsorden for Landskonference 1, 22. juli 2019
på Lindenborg Efterskole kl. 10-17
Kl. 9.30 Nadver- og mindegudstjeneste
Dagsorden
1. Konstituering
2. Formandens mundtlige beretning
3. Forelæggelse af årsberetningen til godkendelse
4. Forelæggelse af årsregnskabet med status til godkendelse
5. Forslag om optagelse af menigheder
a. Ledelsen foreslår, at Bethany International Church, Svendborg, optages som medlem af
Baptistkirken i Danmark
b. Ledelsen foreslår, at Matu Baptist Church, Svendborg, optages som medlem af Baptistkirken i Danmark.
6. Forslag om ændring af vedtægter (2. afstemning) og forretningsorden for Landskonferencen
7. Forslag om fælleserklæringen ”En kirke på vej med Kristus” til godkendelse.
8. Valg.
a. Valg af formand for en et-årig periode
b. Valg af fire medlemmer til ledelsen; Tre medlemmer for to år og et medlem for et år (den
der får det laveste stemmetal er valgt for et år). Valget af fire medlemmer til ledelsen er
under forudsætning af, at vedtægtsændringen (punkt 6) godkendes. Forkastes vedtægtsændringen skal der vælges to medlemmer til ledelsen.
9. Budget 2020 – behandles på LK2.
10. Orientering.
a. International Mission
b. Kommunikation
c. Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi
d. BASIS – teologisk grunduddannelse
e. Samarbejdspapir DDM-BiD
f. Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
g. Danske Baptisters Spejderkorps
11. Hilsen fra BWA’s generalsekretær, Elijah Brown.
12. Tid og sted for kommende Landskonference mv.
a. Landskonference 2, lørdag den 16. november 2019 i Apostolsk kirkecenter, Vejle.
b. Regionale møder
c. Landskonference 1, juli 2020, Efterskolen Lindenborg
d. Landskonference 2, lørdag den 7. november 2020, Vejle.
13. Eventuelt.
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Punkt 6 - Vedtægtsændring
2. behandling af forslag til vedtægtsændring. Behandlet og godkendt på LK2, 24. november 2018.
Ledelsen foreslår,
At der foretages følgende vedtægtsændring.
§7.1 (første punktum) ændres til:
BaptistKirkens ledelse består af formanden og seks medlemmer.
At der foretages følgende ændring i Landskonferencens forretningsorden.
Valg af ledelse
6.1. (andet punktum) ændres til:
Der vælges formand og seks medlemmer.
6.5. (første punktum) ændres til:
Der vælges hvert år tre medlemmer til ledelsen.
Såfremt ændringerne vedtages, træder disse i kraft ved LK1, således at der ved LK1 2019 skal vælges fire medlemmer til ledelsen, hvor den af de valgte med det laveste stemmetal vælges for et år.
(Vedtægter og forretningsorden kan findes i håndbog 2019 side 56-60 eller på BaptistKirkens hjemmeside i Værktøjskassen).

Punkt 8 - Valg af formand og ledelse
Ved Landskonference 1 foretages valg af formand og medlemmer til ledelsen. Formands valgperiode er et-årig,
mens ledelsesmedlemmernes valgperiode er to-årig.
Hvis vedtægtsændringen vedtages på LK1 2019 skal der i år vælges fire medlemmer til ledelsen (tre for to år og en
for et år). Den samlede valgperioden kan normalt ikke overskride seks år.
Menighederne skal have meddelelse om medlemmer der er villige til at lade sig opstille til en ny valg-periode. Det
skal understreges, at såvel medlemmer, der er villige til at genopstille og nye skal opstilles af mindst en menighed.
Med mindre det fremgår, at kandidaten er villig til at genopstille, skal menigheden sikre tilsagn om at ville opstille
til valg. Forslag fra menighederne skal være Sekretariatet i hænde senest seks uger før LK1, altså senest den 10.
juni 2019.
Formandsvalg: Per Beck er på valg og er villig til genvalg.
Valg til ledelsen: Lotte Holm Boeriis og Torben Andersen er på valg. Lotte Holm Boeriis har været medlem af ledelsen i seks år men er villig til genvalg. Torben Andersen er villig til genvalg
(Forretningsorden for Landskonferencen (valg er punkt 6) kan findes på BaptistKirkens hjemmeside:
https://baptistkirken.dk/wp-content/uploads/pdf/forretningsorden-for-baptistkirkens-landskonference180801.pdf)
Gældende vedtægter vedr. valg til BaptistKirkens ledelse, se også forslag til vedtægtsændring.
6.1 Ledelsen vælges på årets første Landskonferencesamling. Der vælges formand og fire medlemmer.
(foreslås ændret til seks medlemmer på LK1). Ledelsen vælger af sin midte næstformand.
6.2 Opstilling af kandidater foregår ved forslag fra menighederne og offentliggøres af BaptistKirkens Sekretariat
senest en måned før Landskonferencen. Forslag indsendes til BaptistKirkens Sekretariat senest seks uger før
Landskonferencen. Menigheden skal sikre, at der foreligger tilsagn fra kandidater, der opstilles. Ledelsesmedlemmer, der er på valg, og som kan genvælges i henhold til pkt. 6.6., meddeler til BaptistKirkens sekretariat senest tre måneder før valget om man er villig til at opstille. Sekretariatet meddeler menighederne mulighed for
genvalg.
6.3 Kandidater kan undtagelsesvis opstilles frem til selve valghandlingen.
6.4 BaptistKirkens formand vælges for en et-årig periode. Afstemningen er skriftlig. Hvis en af de foreslåede kandidater opnår halvdelen af de afgivne stemmer, er denne valgt, ellers foretages en ny afstemning. Der skal mindst
10 stemmer til for at komme i betragtning ved anden afstemning, hvor den kandidat, der opnår det største

stemmetal, er valgt. I tilfælde af stemmelighed foretages en ny afstemning mellem de kandidater, som har opnået samme stemmetal.
6.5 Der vælges hvert år to (foreslår ændret til tre på LK1) medlemmer til Ledelsen. Valgperioden er to år. Afstemningen er skriftlig. De, der ikke bliver valgt, er suppleanter. En suppleant, der indtræder i Ledelsen, sidder
den valgperiode ud, som vedkommende indtræder i.
6.6 Genvalg kan finde sted, dog således at formandens/øvrige medlemmers samlede valgperiode normalt ikke
overskrider seks år i ubrudt rækkefølge.
6.7 Valg af revisor. Valgperioden er to år.

