28. oktober 2020

Til menighederne og landsorganisationerne

Som meddelt i menighedsforsendelse og nyhedsbrev i mandags (26-10-20) har ledelsen besluttet at aflyse
Landskonferencen den 7. november i Fredericia. Vi modtager stærke opfordringer fra myndighederne om at
begrænse og aflyse kontakter. Vi ser høje daglige smittetal og vi erfarer, flere er usikre ved at samles til
landsdækkende arrangementer. På den baggrund førte ledelsens drøftelse frem til beslutningen om af aflyse
Landskonferencen som fysisk samling.
Når vi ikke samles til Landskonference, er der behov for, at vi på anden vis træffer nogle nødvendige
beslutninger.

Elektronisk afstemning

Vi beder om, at repræsentanterne tager stilling til følgende fire spørgsmål ved elektronisk afstemning:
A)
B)
C)
D)

Ledelsens beretning
Budgettet for 2021
Bemyndigelse til, at ledelse endeligt kan godkende årsregnskabet for 2020 overfor myndighederne
Valg af ledelse og revisor

Ifølge vores vedtægter skal ledelsens beretning og budgettet fremlægges til godkendelse. Vi opfatter det
forelagte budget som et ’midlertidigt’ budget på den måde, at er der forslag eller ønsker til budgettet, der
ikke kan drøftes nu, kan disse indarbejdes i et forslag til budgetrevision, der kan behandles ved LK1 i 2021.
Ledelsen beder om bemyndigelse til at kunne godkende regnskabet for 2020 overfor myndighederne –
Kirkeministeriet. (Regnskabet for 2019 er blevet godkendt ved elektronisk afstemning, så det er regnskabet
for 2020 bemyndigelsen vedrører). Fristen for indsendelse af regnskabet til Trossamfundsregisteret er den 31.
maj 2021. Vi vil søge om den mulige tre måneders udsættelse til efter Landskonference 1 i 2021, men får vi
ikke den, kan ledelsen godkende regnskabet til Trossamfundsregisteret.
Vedrørende valgene skal der vælges formand, to ledelsesmedlemmer og revisor. Der er opstillet det antal
kandidater, der skal vælges, men dels er det korrekt, at valgene gennemføres, og dels betyder det naturligvis
noget for opstillede kandidater, at der er støtte til at løse de opgaver, man bliver betroet.
Med denne udsendelse er præsentationsark for de opstillede kandidater vedhæftet.

De praktiske forhold

Vedhæftet forsendelsen er der en ”stemmeseddel” med de overfor nævnte temaer.
Vi beder menighederne og organisationerne indsamle repræsentanternes stemmeafgivning og indsende en
samlet afstemning fra menigheden/organisationen. HUSK at angive menighedens/organisationens navn på
stemmesedlen. Hver menighed har tre stemmer og hver landsorganisation to stemmer.
For temaerne A, B, C angives antallet der stemmer for, antallet der stemmer i mod og antallet, der stemmer
blankt.
For valgene – tema D – kan de opstillede kandidater støttes eller der kan stemmes blankt. Der angives antal
stemmer, der støtter den opstillede kandidat og antal stemmer, der stemmer blankt. Ved hvert af valgene

formand (a), ledelsesmedlem (b1), ledelsesmedlem (b2) og revisor (c) har hver menighed ligeledes tre
stemmer og hver landsorganisation to stemmer.
Ifølge vores regelpraksis er vores kasserer formand for stemmetællerne, hvorfor vi beder om at udfyldte
stemmesedler fremsendes til ulla@baptistkirken.dk, og at stemmesedler er indsendt senest fredag den 6.
november kl. 14.00.
Er der spørgsmål vedrørende afstemningstemaerne kan spørgsmål rettes til:
Punkt A og C: Per Beck, per.beck@baptist.dk; telefon 24 47 76 68
Punkt B og D: Ulla Holm, ulla@baptistkirken.dk; telefon 22 99 64 83
Vi er bevidste om, at der ved afstemningerne ikke kan sikres fuldstændig anonymitet, men Ulla Holm vil
indsamle resultaterne med den nødvendige fortrolighed.
Tilbagebetaling af indbetalte gebyrer
Indbetalte gebyrer for deltagelse i landskonferencen kan naturligvis tilbagebetales. Rent praktisk skal man
maile navn(e) på indbetaler(e) og kontonummer til ulla@baptistkirken.dk. Hvis man ikke ønsker beløbet retur,
eller der ikke gives besked til Ulla inden 1. december, vil beløbene blive overført til projektet ’baptist.dk’.
De øvrige punkter fra landskonferencens dagsorden
Vi beklager meget, at vi ikke kan mødes til landskonference, men vi håber, at menighederne og
organisationerne vil medvirke til, at vi kan foretage de nødvendige beslutninger elektronisk, og dermed i
fællesskab sikre arbejdsgrundlaget for perioden frem til LK1 i 2021. Ledelsen anbefaler, at de stillede forslag
godkendes.
Nogle af de øvrige punkter fra dagsordenen vil blive behandlet gennem orientering i menighedsforsendelser
mv., dette gælder bl.a. tilbud til menighederne om inspiration, orientering om international mission og
menighedsplantning (hvor rammeforslaget fremsættes ved LK1 i 2021).
Vi vil ikke have mulighed for at drøfte de principielle spørgsmål vedrørende BaptistKirkens organisation den
7/11. Ledelsen vil udarbejde et forslag til vedtægts- og regelændring, der udsende til høring i begyndelsen af
2021. Resultaterne af høringen vil blive inddraget forud for formuleringen af det endelige forslag.
Menighedsoptagelsen udsættes til LK1 2021, idet der ikke er juridisk behov for, at optagelsen sker i år, og vi vil
gerne på sædvanlig festlig vis byde en ny menighed velkommen.

Vi henviser flere gange til LK1 i 2021. Der er vores forventning, at vi kan mødes som vanligt til LK1 ved
sommerstævnet 2021. Skulle vi blive forhindret i dette, vil vi finde de nødvendige tekniske løsninger for at
kunne mødes til elektronisk konference.

Med venlig hilsen, og ønsket om Guds velsignelse over menighedernes og landsorganisationernes virke.
BaptistKirkens ledelse

