Landskonference 1, 22. juli 2019 på Lindenborg Efterskole
Minde- og Nadvergudstjeneste
Dagsorden
1. Konstituering
a) Valg af ordstyrere
b) Valg af sekretærer
c) Valg af stemmetællere
d) Forelæggelse af dagsorden
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 optages som medlem af Baptistkirken
i Danmark
b. Ledelsen foreslår, at Matu Baptist Church 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. Forslag om længde af LK1
11. Orientering
a. International Mission
b. Kommunikation
c. Studiecenter for menighedsbaseret teologi, SCMT
d. BASIS
e. Samarbejdspapir Det Danske Missionsforbund – Baptistkirken i Danmark
f. Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
g. Danske Baptisters Spejderkorps
12. Hilsen fra BWA’s generalsekretær, Elijah Brown
13. Tid og sted for kommende Landskonference mv.
a. Landskonference 2, lørdag den 16. november 2019, Apostolsk kirkecenter i Vejle
b. Regionale møder
c. Landskonference 1, mandag den 20. juli 2020, Efterskolen Lindenborg
d. Landskonference 2, lørdag den 7. november 2020, Vejle, Apostolsk kirkecenter
14. Eventuelt
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Ad 4. Årsregnskab – se selvstændigt bilag

Ad 6. Vedtægtsændring og ændring af forretningsorden for Landskonferencen
Vedtægtsændring (2. afstemning)
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 ændringer 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.
For at få gyldighed skal vedtægtsændringen vedtages ved LK1 2019. 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).
Ad 7. Fælleserklæringen – se selvstændigt bilag

Ad 8. Valg af formand og ledelse – se også selvstændigt bilag
Formandsvalg:
Indstillet til valg af formand er Per Beck, Karmelkirkens Baptistmenighed.
Valg til ledelsen:
Indstillet til valg til ledelsen er: Torben Andersen, Hjørring Baptistkirke og Lotte Holm Boeriis,
Korskirken Herlev (det oplyses, at Lotte Holm Boeriis har været medlem af ledelsen i 6 år).
(Forretningsorden for Landskonferencen (valg er punkt 6) kan findes i håndbog 2019 side 58‐60 eller på
BaptistKirkens hjemmeside i Værktøjskassen)
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Ad 10. Længde af LK1
Forslag fra Regen/Kristuskirken, BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund og Roskilde
Baptistkirke:
BaptistKirken afholder LK1 2020 under sommerstævnet på Lindenborg én eftermiddag i tidsrummet
13 til 17.
Bemærkninger:
Vi mener, at der er brug for flere formiddage og hele dage til at være i fællesskab med Missionsforbundet, og dertil også at vi sammen giver plads til mere undervisning.
Vi ser, at Missionsforbundet afholder deres repræsentantskabsmøde en eftermiddag, og dette vil vi
gerne, at vi gjorde kunsten efter. Dvs gøre vores LK1 mere koncentreret til en eftermiddag.
Der vil være punkter, man kan overføre til LK2 eller gøre på andre måder. Vi håber, dette vil blive godt
modtaget, og vi glæder os til at se dette på dagsordenen til LK1 mandag den 22. juli 2019.

Ledelsens bemærkning
I henhold til forretningsordenen for landskonferencen fremsættes forslag fra menigheder og
landsorganisationer til Landskonferencen efter behandling i ledelsen.
Ledelsen kan ikke støtte forslaget, og anbefaler at dette forkastes.
Samtalen om LK1s længde er ikke ny. Der er argumenter for, at LK1 burde fylde mere end det, der
svarer til en dag, og argumenter for at LK1 bør fylde mindre.
For fire år siden vedtog vi, at LK1 skulle lægges over to eftermiddage for at have den nødvendige tid til
at nå de forskellige punkter og have tid til samtalen. Denne vurdering er stadig ledelsens. Af hensyn til
den bedst mulige tilrettelæggelse af sommerstævnet har vi i år placeret landskonference og
delegeretmøde på den første dag af sommerstævnet.
Det er ledelsens opfattelse, at det er væsentligt, at vi i landskonferencens ramme har tid til bl.a. Mindeog Nadvergudstjeneste, beretning om International Mission, orientering om de forskellige aktiviteter,
vi arbejder med, hilsner fra børne- og ungdomsarbejdet mv.
Der henvises til, at Missionsforbundet bruger kortere tid på delegeretmødet, hvilket er korrekt. Til
gengæld er der i ugens løb forskellige seminarer om specielt international mission og mission i
Danmark.
Ledelsens opfattelse er, at vi skal prøve modellen med den hele dag nogle gange, før vi drøfter en evt.
ændring.
Ad 11e. Samarbejde DDM og BiD – se selvstændigt bilag
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