Høring om ændring af vedtægter, forretningsorden og norm for
menighedens vedtægter, BaptistKirken.
På LK1 2019 blev fremlagt forslag til ændringer af BaptistKirkens vedtægter. Forslaget
fik ikke tilstrækkeligt stort flertal (der kræves at ¾ stemmer for ved vedtægtsændringer). Ledelsen
igangsatte herefter en proces med en mere dybtgående samtale om vedtægter og sammenhængskraften i
vort kirkesamfund. Drøftelserne blev indledt på LK2 i 2019 og var på dagsordenen for regionale møder i
foråret 2020 (som vi netop nåede at afholde – det sidste var 9. marts – inden Corona nedlukningen fra
12.marts). Planen var så, at arbejdet skulle være fortsat på LK1 og LK2 i 2020, men som bekendt måtte vi
aflyse Landskonference-samlingerne.
Forud for LK2 udsendtes nogle spørgsmål vedrørende vedtægterne som vi bad om reaktioner på fra
menigheder og medlemmer. På baggrund af disse input udarbejdede ledelsen et oplæg til drøftelse på LK2
– 2020. Drøftelsen på LK2 kunne ikke gennemføres og ledelsen har derfor udarbejdet vedhæftede forslag,
som nu sendes i høring.
Gældende vedtægter/regler er angivet i venstrespalte. Ændringer er angivet med rødt i højre spalte
(paragraffer, der ikke er nævnt under ændringer, foreslås uændrede). Der er selvfølgelig mulighed for at
foreslå ændringer på andre områder end de af ledelsen fremsatte.
Vi opfordrer menigheder, organisationer og enkeltmedlemmer til at kommentere det udsendte forslag og
afgive høringssvar.
Høringssvarene bedes sendt til per.beck@baptist.dk senest den 3. marts 2021.
Ledelsen udarbejder herefter det endelige forslag, der fremsættes til behandling på LK1 – 2021.
Vedtægtsforslaget skal vedtages på to på hinanden følgende landskonferencesamlinger (LK1 og LK2 i 2021
håber vi).
Forretningsorden og norm for menighedsvedtægt skal vedtages på en landskonferencesamling. Vi
fremsætter forslagene nu, idet vi så har mulighed for at drøftelsen på LK1 2021 giver mulighed for at
tilpasse forretningsordenen frem til LK2 hvis der er basis for dette. Ændringer i forretningsordenen træder
ikke i kraft før vedtægtsændringerne er endelig besluttet.
På det seneste har ledelsen drøftet, om vi skulle arbejde med forslag til en ny indledning (præambel) til
vedtægterne. Ledelsen har valgt den løsning at dele processen i to dele. Forslaget, der sendes i høring,
indeholder de mere tekniske ændringer, og behandles som beskrevet ovenfor.
Samtalen om præamblen, der jo er en formålsformulering for BaptistKirken, vil vi gerne gøre til genstand
for en mere grundig samtale og lade denne proces give mulighed for overvejelser om, hvad det vil sige at
være baptist – hvad vi er enige med andre kristne kirker i, og hvad der er særligt for vort kirkesamfund.
Processen omkring præamblen vil delvis køre parallelt med forslaget til vedtægtsændringer, men have et
længere perspektiv. Et forslag, vi efter denne proces når frem til, kan så via en vedtægtsændring indskrives
i vedtægterne.
Med venlig hilsen
På ledelsens vegne
Per Beck, formand

Bemærkninger til de fremsatte forslag:
Ændring af BaptistKirkens vedtægter:
Ændringsforslaget giver mulighed for, at ledelsen udvides fra formanden og fire medlemmer til formanden
og fire til seks medlemmer.
På LK1 i 2019, hvor vi drøftede en udvidelse af ledelsen, blev der udtrykt betænkelighed over, om der altid
kunne findes seks medlemmer af ledelsen (ud over formanden), og tanken om at arbejde med fire til seks
medlemmer blev fremført, hvilket også senere er formuleret som forslag fra en af vore menigheder.
Ændringerne i punkt 6.1. giver mulighed for, at hvis der fra myndighederne stilles krav om godkendelse af
regnskabet, der ikke kan afvente Landskonferencen, kan ledelsen godkende regnskabet, men regnskabet
forelægges altid Landskonferencen til drøftelse. (Proceduren er nærmere beskrevet i forretningsordenen
punkt 5.7)
Der indføres valg af medlemmer til forslagsudvalget. Forslagsudvalgets opgaver mv er beskrevet i
forretningsordenen punkt 6.2 og 6.8.

Ændring af landskonferencens forretningsorden:
Punkt 5.7. giver ledelsen kompetence til at godkende det reviderede årsregnskab, hvis dette er
nødvendiggjort af myndighedskrav, inden vi samles til Landskonference (Vi har erfaringer med dette
vedrørende indsendelse af det godkendte regnskab til Trossamfundsregisteret). Regnskabet skal altid
forelægges landskonferencen til drøftelse.
Ændringerne i afsnit 6 medfører følgende ændringer:
• Bestemmelsen om at ledelsen består af formanden og fire til seks medlemmer indføres
• Opstilling af kandidater fra menighederne er stadig grundstammen i vores system. Der indføres et
forslagsudvalg, der dels kontakter de af menighederne foreslåede kandidater, så flere menigheder
ikke behøver kontakte den samme kandidat. Valgudvalget får kompetence til at supplere de
opstillede kandidater, hvis der ikke efter forslag fra menighederne er opstillet så mange kandidater,
at ledelsen efter valget kan bestå af formanden + 6 medlemmer, samt en suppleant. Alle kan
indsende forslag til valgudvalget, men udvalget afgør, hvilke forslag man evt. vil supplere med, hvis
ikke der er tilstrækkelig mange opstillede efter forslag fra menighederne.
Medlemmer af ledelsen, der ønsker genvalg og opfylder betingelserne i punkt 6.6., opstilles direkte
og skal ikke igen opstilles af en menighed eller af forslagsudvalget.
• Forslagsudvalget består af tre medlemmer valgt af Landskonferencen og et medlem udpeget af
ledelsen blandt dets medlemmer.
Valgperiodens længde var det punkt, hvor bemærkningerne tidligere indsendt til ledelsen var mest
”uenige”. Argumentet for længere valgperioder var større kontinuitet og at valgene så kunne afholdes
hvert andet år. Argumenter for at fastholde en to-årig periode var, at det kan være vanskeligt at få, måske
især yngre, til at binde sig for en længere periode end de to år i første omgang.
Ledelsen har valgt i forslaget at fastholde den to-årige valgperiode men er naturligvis åben for, hvilket
resultat høringen måtte vise.
I samme omgang kan det også diskuteres, om den maksimale periode et medlem kan være medlem af
ledelsen (i gældende regler 6 år i ubrudt rækkefølge) bør forlænges. Ledelsen har fastholdt de 6 år, men er
meget lyttende til høringssvarene.

Det har været fremført, om ledelsen skulle bestå af medlemmer valgt af landskonferencen og medlemmer
udpeget af f.eks. organisationer, præstemødet m.v.
Ledelsens holdning er, at alle medlemmer af ledelsen skal vælges af samme gruppe (landskonferencen) og
for hele BaptistKirken, og ikke repræsentere ”særinteresser”. Vi håber meget, at organisationer,
præstemødet m.fl. vil være med til at pege på kandidater til valg.

Ændringer i norm for menigheds vedtægter:
Ændringer i normen er inspireret af myndighedskrav. Kirkeministeriet har nægtet en menighed optagelse i
Trossamfundsregisteret, fordi menigheden ikke havde en bestemmelse om udmeldelse af menigheden
(både Missionsforbundet og Pinsekirken (Mosaik) har haft samme oplevelse) – derfor tilføjelse til punkt 5.
Ligeledes har myndighederne nægtet optagelse af menighed i Trossamfundsregisteret med formuleringen
”anden baptistmenighed” (punkt 20). Det skulle fremgå, at det var en menighed i et EØS land.
Punkt 21 og 22, hvor det er tilføjet, at vedtægter ved optagelse og vedtægtsændringer skal godkendes af
BaptistKirkens ledelse, har ligeledes til formål at sikre, at menigheder ikke uforvarende kommer til at
foretage ændringer, der strider mod myndighedskrav, samt være med til at sikre bestemmelserne i
BaptistKirkens vedtægter §3.2 og §9.1.

Forslag til ændring af Vedtægter for Baptistkirken i Danmark
(høring)
Gældende vedtægt
Baptistkirken i Danmark er et kristent trossamfund,
der består af de til enhver tid tilsluttede
baptistmenigheder i Danmark, der bekender Jesus
Kristus som Herre og Frelser i overensstemmelse
med Bibelen og derfor sammen søger at opfylde
deres fælles kald til Faderens, Sønnens og
Helligåndens ære.
BaptistKirken er en del af Kristi ene, sande Kirke og
vedkender sig fællesskab med alle kristne, som
bekender troen på den treenige Gud.
1. Navn
Trossamfundets navn er: Baptistkirken i Danmark
(BaptistKirken).
2. Hjemsted
Hjemsted er den kommune, hvori Sekretariatet er
beliggende.

Forslag til ændringer

3. Menigheder
3.1 BaptistKirken er en sammenslutning af
selvstændige menigheder, som forpligter sig på
nærværende vedtægter og deraf følgende
fælles beslutninger.
3.2 Menigheder, hvis liv, lære og organisation
skønnes at være forenelige med
BaptistKirkens fællesskab, kan efter ansøgning
og med Landskonferencens godkendelse
optages som medlemmer.
3.3 BaptistKirken udarbejder standardvedtægter
for Menigheder.
4. Arbejdsgrundlag
Arbejdsgrundlaget for BaptistKirken fastlægges i en
”Fælleserklæring”, som vedtages af
Landskonferencen.
5. Landskonferencen
5.1 BaptistKirkens øverste myndighed er
Landskonferencen, hvor alle medlemmer
af en menighed har taleret.
5.2 Hver menighed kan sende tre
stemmeberettigede. Desuden har Ledelsen
samt to
repræsentanter fra hver af BaptistKirkens
landsorganisationer stemmeret.
5.3 Der udfærdiges et referat, som viser de trufne
beslutninger.
5.4 Landskonferencen fastlægger selv sin
forretningsorden.

6. Landskonferencens dagsorden
6.1 Dagsorden for Landskonferencen skal
indeholde følgende punkter:
1) Valg af ordstyrer og sekretær.
2) Formandens beretning.
3) Forelæggelse af årsberetning til
godkendelse.
4) Forelæggelse af revideret årsrapport med
status til godkendelse.
5) Indkomne forslag.
6) Valg.
a) Formand for BaptistKirken
b) Medlemmer til Ledelsen
c) Revisor
7) Vedtagelse af budget
8) Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af
Landskonferencen.

6.1 Dagsorden for Landskonferencen skal
indeholde følgende punkter:
1) Valg af ordstyrer og sekretær.
2) Formandens beretning.
3) Forelæggelse af årsberetning til
godkendelse.
4) Forelæggelse af revideret årsrapport med
status.
5) Indkomne forslag.
6) Valg.
a) Formand for BaptistKirken
b) Medlemmer til Ledelsen
c) Revisor
d) Medlemmer til forslagsudvalget.
7) Vedtagelse af budget
8) Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af
Landskonferencen.

6.2 Landskonferencen fastsætter retningslinjer for
BaptistKirkens tilknytning til eksterne
samarbejdsrelationer.
7. Ledelsen
7.1 BaptistKirkens ledelse består af formanden og
fire medlemmer. Disse vælger af deres midte
BaptistKirkens næstformand. På baggrund af
den vedtagne Fælleserklæring udarbejder
Ledelsen sin opgavebeskrivelse, som
offentliggøres.
7.2 Baptistkirken i Danmark tegnes af to
medlemmer af ledelsen i forening, hvoraf den
ene
skal være formand eller næstformand.
Ledelsen kan udstede fuldmagt (med aftalt
indhold) til personer i den operationelle
ledelse.
8. Økonomi
8.1 BaptistKirkens regnskabsår er kalenderåret.
Ledelsen har ansvaret for, at årsrapport
med status udarbejdes og foreligger i revideret
stand til Landskonferencen.
8.2 Der vælges en uafhængig revisor
(foreningsvalgt) med en kvalificeret
revisoruddannelse og
gyldig ansvarsforsikring.
8.3 En menighed eller et menighedsmedlem kan
ikke gøre krav på eller disponere over de
BaptistKirken tilhørende ejendele.
8.4 De tilsluttede menigheder betaler hvert år et
basisbidrag til BaptistKirken. Bidraget for det
kommende år fastsættes af Landskonferencen i
forbindelse med vedtagelse af budgettet for
pågældende år.
9. Udskillelse eller udtræden
9.1 Hvis en menigheds liv, lære eller organisation
er sådan, at spørgsmålet om dens fortsatte
tilhørsforhold til BaptistKirken bliver aktuelt, er
det Landskonferencen, der efter indstilling
fra Ledelsen afgør, om menigheden skal
udskilles. Til en sådan beslutning kræves tre
fjerdedeles majoritet af de afgivne stemmer på
to på hinanden følgende Landskonference
samlinger. En sådan afgørelse er endelig og kan
ikke indbringes for domstolene.
9.2 Ved en menigheds udskillelse eller udtræden,
uanset årsag, kan menigheden ikke gøre
krav på andel i BaptistKirkens tilhørende
ejendele.

7.1 BaptistKirkens ledelse består af formanden og
fire til seks medlemmer. Disse vælger af deres
midte BaptistKirkens næstformand. På
baggrund af den vedtagne Fælleserklæring
udarbejder Ledelsen sin opgavebeskrivelse,
som offentliggøres.

10. Opløsning
BaptistKirkens aktiver skal ved opløsning – uanset
årsag – fordeles mellem de
medlemsmenigheder, der ved opløsningen er
tilsluttet BaptistKirken.
11. Vedtægtsændringer og beslutning om
sammenlægning eller opløsning
Forandringer i disse vedtægter og beslutning om
BaptistKirkens sammenlægning med andet
trossamfund eller opløsning har kun gyldighed,
når et forslag er vedtaget med tre fjerdedeles
majoritet af de afgivne stemmer på to på
hinanden følgende Landskonference samlinger.

Vedtaget på BaptistKirkens Landskonference 1, 20.
juli 2011
og på BaptistKirkens Landskonference 2, 12.
november 2011

Forslag til ændring af Forretningsorden for BaptistKirkens Landskonference
(høring)
Gældende forretningsorden
I henhold til § 5.4 i Vedtægter for Baptistkirken i
Danmark fastsættes følgende:
1. Indkaldelse
1.1 Landskonferencen afholdes normalt i to
adskilte samlinger. Dagsordenspunkter, der ikke
behandles på årets første møde, skal
behandles på årets andet møde.
1.2 Kun medlemmer af en menighed, der er
optaget som medlem af BaptistKirken, kan
opnå stemmeret.
1.3 Med mindre andet er bestemt, træffes alle
beslutninger med almindeligt stemmeflertal af
de afgivne stemmer.
1.4 Landskonferencen indkaldes med mindst to
måneders varsel direkte til menighederne og i
BaptistKirkens Nyhedsbrev

Forslag til ændringer

1.5 Dagsorden for Landskonferencen skal være
udsendt til menighederne en måned før
Landskonferencen.
1.6 Indkaldelse og dagsorden til Landskonferencen
udarbejdes af Ledelsen.
2. Konstituering.
2.1 Landskonferencen vælger efter forslag fra
Ledelsen en ordstyrer og en viceordstyrer samt
en sekretær og en vicesekretær.
2.2 Ordstyrerne har ansvaret for, at
Landskonferencens dagsorden gennemføres i
overensstemmelse med BaptistKirkens
vedtægter og forretningsorden for
Landskonferencen.
2.3 Landskonferencens sekretærer udfærdiger
referat af Landskonferencens samtale og
beslutninger. Referatet underskrives af
Landskonferencens sekretærer, ordstyrere
samt af formand og næstformand.
Landskonferencens referat offentliggøres.
2.4 Landskonferencen vælger seks stemmetællere.
3. Beretning.
3.1 Ledelsen udarbejder BaptistKirkens
årsberetning, som offentliggøres forud for
årets første Landskonferencesamling. Den skal
indeholde en bred orientering om
BaptistKirkens arbejde, samt om interne og
eksterne samarbejdsrelationer.
3.2 BaptistKirkens formand aflægger i tilslutning til
Landskonferencens dagsorden sin personlige
beretning over BaptistKirkens situation.
4. Arbejdsgrundlag
4.1 Fælleserklæringen foreslås af Ledelsen efter
samtale i og mellem menighederne og
vedtages på Landskonferencen.
4.2 Fælleserklæringen revurderes mindst hvert
femte år.
5. Forslag
5.1 Forslag, som ønskes behandlet på
Landskonferencen, kan stilles af Ledelsen,
menigheder og landsorganisationer.
5.2 Bortset fra forslag stillet af Ledelsen skal alle
forslag være BaptistKirkens Sekretariat i
hænde senest to måneder før
Landskonferencen.
5.3 Forslag stillet af menigheder og
landsorganisationer forelægges
Landskonferencen efter behandling i Ledelsen.

5. Forslag
5.1 Forslag, som ønskes behandlet på
Landskonferencen, kan stilles af Ledelsen,
menigheder og landsorganisationer.
5.2 Bortset fra forslag stillet af Ledelsen skal alle
forslag være BaptistKirkens Sekretariat i
hænde senest to måneder før
Landskonferencen.
5.3 Forslag stillet af menigheder og
landsorganisationer forelægges
Landskonferencen efter behandling i Ledelsen.

5.4 Forslag til Landskonferencen skal være udsendt 5.4 Forslag til Landskonferencen skal være udsendt
til menighederne en måned før
til menighederne en måned før
Landskonferencen.
Landskonferencen.
5.5 På Landskonferencen kan der i almindelighed
5.5 På Landskonferencen kan der i almindelighed
ikke fremsættes nye forslag, men alene
ikke fremsættes nye forslag, men alene
ændringsforslag til de i forvejen udsendte
ændringsforslag til de i forvejen udsendte
forslag. Ændringsforslag skal være forelagt i
forslag. Ændringsforslag skal være forelagt i
skriftlig form og være tilgængelige for samtlige
skriftlig form og være tilgængelige for samtlige
stemmeberettigede deltagere, inden
stemmeberettigede deltagere, inden
afstemningen finder sted. I særlige tilfælde
afstemningen finder sted. I særlige tilfælde
kan Landskonferencen vedtage, dog med to
kan Landskonferencen vedtage, dog med to
tredjedeles majoritet af de afgivne stemmer,
tredjedeles majoritet af de afgivne stemmer,
at et nyt forslag skal optages på dagsordenen.
at et nyt forslag skal optages på dagsordenen.
5.6 Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, 5.6 Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning,
med mindre skriftlig afstemning er begæret af
med mindre skriftlig afstemning er begæret af
mindst fem stemmeberettigede. Der kan ikke
mindst fem stemmeberettigede. Der kan ikke
stemmes i henhold til fuldmagt.
stemmes i henhold til fuldmagt.
5.7. Den reviderede årsrapport med status
godkendes normalt af Landskonferencen. Såfremt
myndighedskrav nødvendiggør at årsregnskabet
godkendes inden landskonferencen, kan
BaptistKirkens ledelse godkende regnskabet.
Regnskabet forelæggelse altid til drøftelse på
Landskonferencen.
6. Valg af Ledelse
6.1 Ledelsen vælges på årets første
Landskonferencesamling. Der vælges formand
og fire medlemmer. 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 6 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 3 måneder
før valget om man er villig til at opstille.
Sekretariatet meddeler menighederne
mulighed for genvalg.

6. Valg af Ledelse
6.1 Ledelsen vælges på årets første
Landskonferencesamling. Der vælges formand
og fire til seks medlemmer. Ledelsen vælger af
sin midte næstformand.
6.2. Opstilling af kandidater foregår ved forslag fra
menighederne. Forslag til kandidater fremsendes
til BaptistKirkens sekretariat senest 10 uger før
Landskonferencen, der videregiver forslag til
forslagsudvalget.
Forslagsudvalget indhenter tilsagn fra opstillede
kandidater. Såfremt der ikke herefter er opstillet
det tilstrækkelige antal kandidater til ledelsen, så
der ud over formanden kan sammensættes en
ledelse på 6 personer og 1 suppleant kan
forslagsudvalget supplere antallet af opstillede
kandidater, således at der ud over formanden kan
vælges 6 ledelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Formanden og øvrige ledelsesmedlemmer, der er
på valg, og kan genvælges i henhold til punkt 6.6.,
meddeler BaptistKirkens sekretariat senest 4
måneder før valget, om man er villig til at opstille.
Disse kandidater skal ikke opstilles af en menighed
eller af forslagsudvalget. Sekretariatet meddeler
snarest herefter mulighed for genvalg.
Ethvert medlem kan fremsende forslag til
forslagsudvalget, der afgør om forslaget skal nyde

fremme, såfremt forslagsudvalget skal opstille
kandidater.
6.3 Kandidater kan undtagelsesvis opstilles frem til
selve valghandlingen.
6.4 BaptistKirkens formand vælges for en etårig
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 medlemmer til
6.5. Der vælges hvert år to-fire medlemmer til
Ledelsen. Valgperioden er to år. Afstemningen
ledelsen, således at ledelsen består af
er skriftlig. De, der ikke bliver valgt, er
formanden og mindst fire og højst seks
suppleanter. En suppleant, der indtræder i
medlemmer. Valgperioden er to år
Ledelsen, sidder den valgperiode ud, som
Afstemningen er skriftlig. De, der ikke bliver
vedkommende indtræder i.
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.
6.8. Valg af forslagsudvalg. Landskonferencen
vælger hvert år et medlem til forslagsudvalget.
Valget foregår ved mundtlige forslag og skriftligt
valg. Valgperioden er tre år. Genvalg kan ske så
valgperioden ikke overskrider 6 år i ubrudt
rækkefølge. Forslagsudvalget består af tre
medlemmer valgt af landskonferencen, og et
medlem valgt af ledelsen af sin midte for et år.
7. Ændringer i forretningsordenen
Ændringer til denne forretningsorden kan kun ske,
når forslag herom fremsættes til Landskonferencen
og her vedtages med almindeligt stemmeflertal af
de afgivne stemmer.
Vedtaget på BaptistKirkens Landskonference, 22.
juli 2009 – justeret på BaptistKirkens
Landskonference 26. juli 2018

Forslag til ændring af BaptistKirkens norm for vedtægt for lokal menighed (høring)
Gældende norm for vedtægter

Forslag til ændringer

Navn, hjemsted og grundlag.
1. Menighedens navn er: …..med
CVR nr. ……..
2. Menigheden er
hjemmehørende i …….
kommune.
Menigheden er en
selvstændig, evangelisk
frikirke, der er medlem af
BaptistKirken i Danmark.
Bekendelse og formål.
3. I: Menigheden er en del af
den kristne kirke og bekender
troen på den ene Gud som
Fader, Søn og Helligånd.
II: Menighedens opgave er at
virke i mission ved at forkynde
evangeliet om Jesus Kristus,
undervise om Guds Rige og
have omsorg for
medmennesker.
III: Menighedens vigtigste norm
for tro og kristenliv er Bibelen.
4. Menigheden fastsætter
gennem en målsætning
vedtaget af menighedsmødet
rammerne for menighedens
opfyldelse af menighedens
bekendelse.
Medlemmer og struktur.
5. Menigheden består af de til
enhver tid værende
medlemmer. Optagelse sker
ved dåb eller på bekendelse
efter nærmere fastlagte
retningslinier.
6. Menighedens ejendele tilhører
menigheden som juridisk
person. Menigheden hæfter
med sine ejendele for
opfyldelsen af de af
menigheden stiftede
forpligtelser.

5. Menigheden består af de til enhver tid
værende medlemmer. Optagelse sker ved
dåb eller på bekendelse efter nærmere
fastlagte retningslinjer.
Udmeldelse af menigheden kan ske ved
skriftlig henvendelse til menighedsrådet.

Menighedsmøde.
7. Menighedens øverste
myndighed er
menighedsmødet, hvortil alle
menighedens medlemmer har
adgang og stemmeret.
Ordinære menighedsmøder
afholdes efter behov og
indkaldes med 4 ugers varsel
til menighedens medlemmer.
Menighedsmødet fastsætter
selv sin forretningsorden.
8. Menighedens anliggender
afgøres så vidt muligt i enighed
på menighedsmøderne. I
mangel af enighed træffes
beslutninger ved simpelt
stemmeflertal blandt de mødte.
Hvert medlem har én personlig
stemme. Beslutning om køb og
salg af fast ejendom, optagelse
af lån og andre tilsvarende
forpligtelser skal vedtages af et
flertal på 2/3 af menighedens
fremmødte medlemmer på to
på hinanden følgende
menighedsmøder.
Ekstraordinære
menighedsmøder kan afholdes
med syv dages varsel med
angivelse af dagsorden. Ved et
af menighedsmøderne skal der
være valg af menighedens
forhandlingsleder, sekretær,
kasserer og revisor.
9. Et af menighedsmøderne
betegnes som menighedens
årsmøde og skal være afholdt
inden udgangen af marts
måned.
10. Årsmødet bør som minimum
indeholde følgende punkter:
• Forelæggelse af
menighedens årsberetning
til godkendelse
• Forelæggelse af revideret
årsregnskab med status til
godkendelse
• Behandling af fremsatte
forslag
Menighedsprotokol .

11. Over menighedens
forhandlinger udfærdiges et
referat, der skal udvise de
trufne beslutninger. Referatet
skal være tilgængeligt for
menighedens medlemmer og
godkendes på det først
følgende ordinære
menighedsmøde.
Når referatet er godkendt af
menigheden, danner en
udskrift af dette, bekræftet af
forhandlingslederen og
sekretæren, dokumentation for
det passerede, såvel over for
menighedens medlemmer som
over for tredjemand.
Menighedens ledelse.
12. Ledelsen af menigheden,
herunder udførelse af de på
menighedsmødets vedtagne
beslutninger, forestås af et
menighedsråd.
13. Menighedsrådet vælges af
menighedens medlemmer efter
den i menigheden fastlagte
valgprocedure.
14. Menighedsrådet konstituerer
sig selv med formand,
næstformand og sekretær efter
en forretningsorden, som
menighedsrådet selv har
fastlagt.
Underskriftberettigede.
15. Menighedsrådsformand og et
menighedsrådsmedlem er i
forening underskriftberettigede
over for offentlig myndighed og
i alle økonomiske anliggender,
når menighedsmødet har
vedtaget pågældende
anliggende.
Regnskab og revision.
16. Menighedens regnskabsår er
kalenderåret. På et
menighedsmøde vælges en
kasserer og to revisorer.
Revisorerne kan ikke samtidig

være medlemmer af
menighedsrådet. Årsregnskab
med status skal foreligge
revideret inden udgangen af
februar måned.
Menighedens deling.
17. Dersom en del af menighedens
medlemmer udskiller sig fra
menigheden, har disse ingen
lod eller del i menighedens
ejendele og kan derfor ikke
gøre krav gældende af nogen
art.
18. Ved en aftalt deling af
menigheden skal dens
ejendele fordeles efter bedste
skøn ved forhandling mellem
begge parter. Kan
overensstemmelse ikke opnås,
henvises sagen til endelig
afgørelse i BaptistKirkens
ledelse.
Menighedens rekonstruktion eller opløsning.
19. Hvis menighedens medlemstal
er gået ned til 20 – om ikke før
– skal der ske henvendelse til
BaptistKirkens ledelse for
sammen med den at afklare
menighedens fremtid.
20. Beslutning om menighedens
opløsning eller
sammenlægning med en
anden baptistmenighed kan
gennemføres med 2/3 flertal
blandt de fremmødte
medlemmer på to på hinanden
følgende ordinære
menighedsmøder. Såfremt
menigheden opløses uden
sammenlægning med en
anden baptistmenighed,
overføres resterende aktiver til
Baptistkirken i Danmark.

20. Beslutning om menighedens
opløsning eller sammenlægning
med en anden baptistmenighed
kan gennemføres med 2/3 flertal
blandt de fremmødte medlemmer
på to på hinanden følgende
ordinære menighedsmøder.
Såfremt menigheden opløses
uden sammenlægning med en
anden baptistmenighed i et EØS
land, overføres resterende aktiver
til Baptistkirken i Danmark.

Vedtægtsændringer.
21. Menighedens vedtægt kan
ændres, såfremt dette
vedtages med 2/3 flertal blandt
de fremmødte medlemmer på

21. Menighedens vedtægt kan ændres,
såfremt dette vedtages med 2/3
flertal blandt de fremmødte
medlemmer på to på hinanden
følgende ordinære

to på hinanden følgende
ordinære menighedsmøder.

Ikrafttræden.
22. Denne vedtægt træder i kraft
på tidspunktet for
menighedens stiftelse eller når
vedtægten godkendes i
henhold til gældende
procedure for
vedtægtsændring i
menigheden.
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menighedsmøder.
Ændringer af vedtægten skal
godkendes af BaptistKirkens
ledelse for at have gyldighed.
22. Denne vedtægt træder i kraft på
tidspunktet for menighedens
stiftelse eller når vedtægten
godkendes i henhold til gældende
procedure for vedtægtsændring i
menigheden.
Forud for menighedens optagelse i
BaptistKirken skal vedtægten
godkendes af BaptistKirkens
ledelse.

