Dagsorden for Landskonferencen 7. november 2020 på
Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia
kl. 10.00-17.00 (kaffe og registrering fra 9.30)
10.00 Velkomst v. formand Per Beck og andagt v. generalsekretær Torben
Andersen og næstformand Vibeke Dalsgaard.

Dagsorden
1.

Konstituering

2.

Formandens mundtlige beretning

3.

Forelæggelse af årsberetningen til godkendelse

4.

Forslag om optagelse af menighed
a. Ledelsen foreslår, at Myanmar Christian Fellowship Denmark (MCF) optages som medlem af
Baptistkirken i Danmark

5.

BaptistKirkens årsregnskab
a. Forelæggelse af årsregnskabet for 2019 med status til godkendelse
b. Bemyndigelse til ledelsen til endeligt at godkende årsregnskabet for 2020

6.

Forelæggelse af budget for 2021 til godkendelse

7.

Fælleserklæringen ”En kirke på vej” – status

8.

Valg
a. Valg af formand for en et-årig periode
b. Valg af 2 medlemmer til ledelsen for en to-årig periode
c. Valg af revisor for en to-årig periode

9.

International Mission – orientering

10. Drøftelse af Baptistkirken i Danmarks organisation
På baggrund af hidtidige drøftelser og input foreslår ledelsen principper for en tilpasning af
BaptistKirkens organisation. Resultatet af landskonferencens drøftelse vil danne baggrund for
forslag til vedtægts- og regelændringer, der fremsættes på LK1 og LK2, 2021.
11. Menighedsudvikling
a. Orientering om tilbud til menighederne
12. Nye trosfællesskaber – menighedsplantning
a. Orientering om arbejdet med menighedsplantning
b. Forslag om rammer for etablering af menighedsplantningsprojekter
13. Orientering
a. Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
b. Danske Baptisters Spejderkorps

14. Tid og sted for kommende Landskonference mv.
a. Landskonference 1, 26. juli. 2021, Efterskolen Lindenborg
b. Landskonference 2, 6. november 2021.
c. Lederkonference, 23.-24. april 2021, Trinity konferencecenter
15. Eventuelt
Bemærkninger til dagsordenen
Ad 3.

Årsberetningen findes i Baptisterne Håndbog 2020, side 27 ff.

Ad. 4.

Optagelse af menighed. MCF har hjemsted i Odense. Menigheden har medlemmer ud over landet.
Menigheden opfylder BaptistKirkens vedtægters krav for optagelse.

Ad 5.a. Regnskab 2019 findes i baptisternes håndbog 2020, side 52 ff.
Detaljeret regnskab er udsendt til menighederne senest med menighedsforsendelsen den
25.9.2020. Det ligger også på BaptistKirkens hjemmeside i Værktøjskassen under Økonomi og
Årsregnskaber.
Formuleringen i dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne. Hvis regnskabet
godkendes ved den elektroniske afstemning, vil der være mulighed for en drøftelse af regnskabet.
Ad 5.b. Forslag: Landskonferencen bemyndiger ledelsen til endeligt at godkende årsregnskabet for 2020.
Begrundelse: Kirkeministeriet har vist sig uvillig til at dispensere fra fristen 31.5. for indberetning
af det godkendte regnskab til Trosamfundsregisteret. Ledelsen lægger op til, at vi foretager
vedtægtsændring, så reglerne kan overholdes. I overgangsperioden (2020) foreslås, at LK
bemyndiger ledelsen til endeligt at godkende årsregnskabet 2020.
Ad 6.

Budgetforslag 2021 udsendes med dagsordenen.

Ad 8.

Valg
a. Formandsvalg: Opstillede kandidater: Per Beck, Karmelkirkens Baptistmenighed
b. Valg til ledelsen: Opstillede kandidater: Vibeke Dalsgaard, Baptistkirken Pandrup-Birkelse;
Moses Lal Bawi Peng, Chin Baptist Church, Esbjerg
c. Revisorvalg: Ledelsen foreslår genvalg af Evan Klarholt

Ad 10. Organisation
Med dagsordenen følger ledelsens oplæg til drøftelse.
Ad 12.b. Menighedsplantningsprojekter
Med dagsordenen udsendes forslag til rammerne for menighedsplantningsprojekter.

