Dagsorden for Landskonference 1, 18. juli kl. 10.00-17.00
på Efterskolen Lindenborg
10.00 Minde- og nadvergudstjeneste v. formand Per Beck og
generalsekretær Torben Andersen.

Dagsorden
1.

Konstituering

2.

Formandens mundtlige beretning

3.

Forelæggelse af årsberetningen til godkendelse

4.

Menighedsoptagelse

5.

BaptistKirkens årsregnskab
Forelæggelse af årsregnskabet for 2021 med status.

6.

Menighedsudvikling
Jan Kornholt orienterer om arbejdet som menighedskonsulent, og om mulighederne for deltagelse
i ”VITAL”.

7.

Nye trosfællesskaber – menighedsplantning
Orientering om arbejdet med menighedsplantning.

8.

Valg
a. Valg af formand for en et-årig periode
Opstillet kandidat til valg som formand er: Per Beck, Karmelkirken.
b. Valg af op til fire medlemmer til ledelsen
De tre med højeste stemmetal vælges for to år, den fjerde for et år.
Opstillede kandidater til valg som ledelsesmedlemmer er: Jamie Lynn Cunningham, Aarhus; Vibeke
Dalsgaard, Pandrup; Chin Chin (Biak Chin Par Lian), Skjern samt Moses Lal Bawi Peng, Chin Baptist
Church, Esbjerg.
c. Valg af revisor for en to-årig periode
Evan Klarholt er på valg.
Ledelsen indstiller, at Evan Klarholt genvælges som BaptistKirkens revisor.

9.

Forslag til ændring af indledningen (præamblen) til vedtægter for Baptistkirken i Danmark
Forslag til ændring af BaptistKirkens vedtægter (1. fremsættelse).

10. Orientering om arbejdet med BaptistKirkens identitet

11. International Mission
a. Hilsen fra Lise og Jep Emming
b. Orientering
12. Orientering
a. Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
b. Danske Baptisters Spejderkorps
c. Kvindenetværket
d. DBSU (Danske baptister for sundhed og uddannelse).
13. Tid og sted for kommende Landskonference mv.
a. Landskonference 2, 5. november. 2022
b. Ledelsestemadag Øst, 18. marts 2023
c. Ledelsestemadag Vest, 25. marts 2023
d. Landskonference 1, 17. juli 2023, efterskolen Lindenborg
e. Landskonference 2, 4. november 2023
14. Eventuelt

På LK2 behandles:
- BaptistKirkens budget for 2023
- Valg af et medlem til forslagsudvalget valgt for en treårig periode

Bemærkninger til dagsordenen
Ad 3. Ledelsens beretning findes i håndbogen 2022 side 31-54.
Ad 4. Sæby Frikirke søger om optagelse i Baptistkirken i Danmark.
Menigheden er dannet ved deling af Sæby Baptistmenighed, og menighedens vedtægter er i
overensstemmelse med BaptistKirkens standardvedtægt for menigheder.
Ad 5. Årsregnskabet 2021 er udsendt til menighederne i menighedsforsendelsen 4. maj 2022. Det
findes også på BaptistKirkens hjemmeside (sammendrag findes i håndbogen 2022, side 56-59)
I henhold til vedtægterne godkendes årsregnskabet på Landskonferencen, hvorfor Kirkeministeriet er
ansøgt om udsættelse af fristen for indsendelse af regnskaber til 31.7.2022 Ministeriet har netop
meddelt fristforlængelse til 31.7.2022.
Ad 9. Forslag til ændring af Indledningen (præamblen) til vedtægter for Baptistkirken i Danmark:
’Baptistkirken i Danmark er et kristent trossamfund bestående af selvstændige menigheder, der i
fællesskab med den verdensomspændende kirke bekender troen på den treenige Gud som Far, Søn
og Helligånd i overensstemmelse med Bibelen. Som baptistmenigheder praktiserer vi troendes dåb
på baggrund af personlig bekendelse til Jesus Kristus. Baptistkirken i Danmark består af de til enhver

tid tilsluttede menigheder, der sammen søger at efterfølge Jesus Kristus og opfylde hans kald ved at
forkynde evangeliet i ord og handling.’
Forslaget bygger på samtalerne ved de regionale møder og temadag i 2021 og 2022. Forslaget er 1.
fremsættelse og et eventuelt vedtaget forslag skal vedtages igen på LK2 i november 2022.

Ad 10. Orientering om arbejdet med BaptistKirkens identitet.
På de regionale møder og på temadagen i 2022 drøftedes BaptistKirkens identitet ad to spor, dels
indledningen til vedtægterne (præamblen), dels en mere uddybende beskrivelse i syv teser, der tænkes
indarbejdes i den næste udgave af fælleserklæringen (der senest skal vedtages af Landskonferencen i
2024). Der vil blive orienteret om det videre arbejde med denne sidste del. Teologisk Forum har ledet
arbejdet for os.

