Forslag til ændring af vedtægter for BaptistKirken og
forretningsorden for landskonferencen
Efter et længere forarbejde blev ændringer af BaptistKirkens vedtægter vedtaget 1. gang på LK1 den 29.
maj 2021. For at få gyldighed skal forslaget vedtages i uændret form på LK2 den 30. oktober 2021, hvorfor
forslaget fremsættes til 2. afstemning.
Ændringer i forretningsordenen for landskonferencen blev kort drøftet på LK1, og fremsættes nu til LK2.
Forretningsordenen skal vedtages på en landskonferencesamling. Nogle ændringer er under forudsætning
af, at vedtægtsændringen godkendes, mens andre ændringer er uafhængige af vedtægtsændringen.
Gældende vedtægter/regler er angivet i venstre spalte. Ændringsforslag er angivet med rødt i højre spalte.
Arbejdet med BaptistKirkens identitet og grundlag indgår i drøftelserne på de regionale møder i efteråret
2021 og ved temadagen den 26. marts 2022 i Odense. Det besluttes herefter, om vedtægternes indledning
(præamblen) skal ændres.

Med venlig hilsen
BaptistKirkens ledelse

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-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 til ledelsen (ud over formanden), og tanken om at arbejde med fire-seks
medlemmer blev fremført, hvilket også senere er formuleret som forslag fra en af vores menigheder.
Ændringerne i punkt 6.1. og 8.1. giver mulighed for, at hvis der fra myndighederne stilles krav om
godkendelse af regnskabet, der ikke kan afvente Landskonferencen, kan ledelsen forelægge det reviderede
regnskab til elektronisk godkendelse, men regnskabet forelægges altid Landskonferencen til drøftelse.
Der indføres valg af medlemmer til et forslagsudvalg, punkt 6.1. Forslagsudvalgets opgaver mv er beskrevet
i forretningsordenen punkt 6.2 og 6.8.

Ændring af landskonferencens forretningsorden
Ændringerne i punkt 6 i vedtægterne betyder følgende ændringer i forretningsordenen:
• Bestemmelsen om, at ledelsen består af formanden og fire-seks medlemmer, indføres.
• For at sikre en vis kontinuitet i ledelsen fastlægges, at vælges der mere end tre medlemmer på en
landskonferencesamling, er de tre med højst stemmetal valgt for to år og øvrige for et år.
• Opstilling af kandidater fra menighederne er stadig grundstammen i vores system. Der indføres et
forslagsudvalg, der kontakter de af menighederne foreslåede kandidater, så flere menigheder ikke
behøver kontakte den samme kandidat. Hvis der ikke efter forslag fra menighederne er opstillet så

•
•

mange kandidater, at ledelsen efter valget kan bestå af formanden + seks medlemmer, samt at der
vælges en suppleant, får valgudvalget kompetence til at supplere de opstillede kandidater. Der kan
indsendes forslag til valgudvalget, via BaptistKirkens sekretariat, men udvalget afgør, hvilke navne
udvalget evt. vil arbejde videre med.
Medlemmer af ledelsen, der er villige til 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 for tre år og et medlem
udpeget af ledelsen blandt dets medlemmer for et år.
I forslaget er indeholdt, at den periode et ledelsesmedlem i ubrudt rækkefølge kan være med i
ledelsen sættes til 10 år. Både formandens maksimale valgperiode (6 år) og ledelsesmedlemmernes
maksimale valgperiode (10 år) gøres absolutte, idet ”normalt” slettes. Forslaget har baggrund i, at
Landskonferencen i praksis har forlænget valgperioden, og at der ikke er den store kamp om
pladserne i ledelsen.

Forslag til ændring af Vedtægter for Baptistkirken i Danmark
Gældende vedtægt

Forslag til ændringer

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.

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).

1. Navn
Trossamfundets navn er: Baptistkirken i
Danmark (BaptistKirken).

2. Hjemsted
Hjemsted er den kommune, hvori Sekretariatet
er beliggende.

2. Hjemsted
Hjemsted er den kommune, hvori Sekretariatet
er beliggende.

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.

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.

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.

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

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
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.

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.

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

7. Ledelsen
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.
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.

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. Økonomi
8.1 BaptistKirkens regnskabsår er kalenderåret.
Ledelsen har ansvaret for, at årsrapport
med status udarbejdes og foreligger i revideret
stand til Landskonferencen.
Den reviderede årsrapport med status godkendes
af Landskonferencen. Såfremt myndighedskrav
nødvendiggør, at årsrapporten godkendes inden
landskonferencen, kan ledelsen gennemføre en
elektronisk afstemning om den reviderede
årsrapports godkendelse.
8.2 Der vælges en uafhængig revisor
8.2 Der vælges en uafhængig revisor
(foreningsvalgt) med en kvalificeret
(foreningsvalgt) med en kvalificeret
revisoruddannelse og gyldig ansvarsforsikring.
revisoruddannelse og gyldig ansvarsforsikring.
8.3 En menighed eller et menighedsmedlem kan
8.3 En menighed eller et menighedsmedlem kan
ikke gøre krav på eller disponere over de
ikke gøre krav på eller disponere over de
BaptistKirken tilhørende ejendele.
BaptistKirken tilhørende ejendele.
8.4 De tilsluttede menigheder betaler hvert år et
8.4 De tilsluttede menigheder betaler hvert år et
basisbidrag til BaptistKirken. Bidraget for det
basisbidrag til BaptistKirken. Bidraget for det
kommende år fastsættes af Landskonferencen i
kommende år fastsættes af Landskonferencen i
forbindelse med vedtagelse af budgettet for
forbindelse med vedtagelse af budgettet for
pågældende år.
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.

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.

10. Opløsning
BaptistKirkens aktiver skal ved opløsning –
uanset årsag – fordeles mellem de
medlemsmenigheder, der ved opløsningen er
tilsluttet BaptistKirken.

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.

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

Vedtaget på BaptistKirkens Landskonference 1,
29. maj 2021

Forslag til ændring af Forretningsorden for BaptistKirkens Landskonference
Gældende forretningsorden

Forslag til ændringer

I henhold til § 5.4 i Vedtægter for Baptistkirken i
Danmark fastsættes følgende:

I henhold til § 5.4 i Vedtægter for Baptistkirken i
Danmark fastsættes følgende:

1. Indkaldelse
1. Indkaldelse
1.1 Landskonferencen afholdes normalt i to
1.1 Landskonferencen afholdes normalt i to
adskilte samlinger. Dagsordenspunkter, der ikke
adskilte samlinger. Dagsordenspunkter, der ikke
behandles på årets første møde, skal
behandles på årets første møde, skal
behandles på årets andet møde.
behandles på årets andet møde.
1.2 Kun medlemmer af en menighed, der er
1.2 Kun medlemmer af en menighed, der er
optaget som medlem af BaptistKirken, kan
optaget som medlem af BaptistKirken, kan
opnå stemmeret.
opnå stemmeret.
1.3 Med mindre andet er bestemt, træffes alle
1.3 Med mindre andet er bestemt, træffes alle
beslutninger med almindeligt stemmeflertal af
beslutninger med almindeligt stemmeflertal af
de afgivne stemmer.
de afgivne stemmer.
1.4 Landskonferencen indkaldes med mindst to
1.4 Landskonferencen indkaldes med mindst to
måneders varsel direkte til menighederne og i
måneders varsel direkte til menighederne og i
BaptistKirkens Nyhedsbrev
BaptistKirkens Nyhedsbrev
1.5 Dagsorden for Landskonferencen skal være
1.5 Dagsorden for Landskonferencen skal være
udsendt til menighederne en måned før
udsendt til menighederne en måned før
Landskonferencen.
Landskonferencen.
1.6 Indkaldelse og dagsorden til Landskonferencen 1.6 Indkaldelse og dagsorden til Landskonferencen
udarbejdes af Ledelsen.
udarbejdes af Ledelsen.
2. Konstituering.
2. Konstituering.
2.1 Landskonferencen vælger efter forslag fra
2.1 Landskonferencen vælger efter forslag fra
Ledelsen en ordstyrer og en viceordstyrer samt
Ledelsen en ordstyrer og en viceordstyrer samt
en sekretær og en vicesekretær.
en sekretær og en vicesekretær.
2.2 Ordstyrerne har ansvaret for, at
2.2 Ordstyrerne har ansvaret for, at
Landskonferencens dagsorden gennemføres i
Landskonferencens dagsorden gennemføres i
overensstemmelse med BaptistKirkens
overensstemmelse med BaptistKirkens
vedtægter og forretningsorden for
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.

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. Beretning.
3.1 Ledelsen udarbejder BaptistKirkens
3.1 Ledelsen udarbejder BaptistKirkens
årsberetning, som offentliggøres forud for
årsberetning, som offentliggøres forud for
årets første Landskonferencesamling. Den skal
årets første Landskonferencesamling. Den skal
indeholde en bred orientering om
indeholde en bred orientering om
BaptistKirkens arbejde, samt om interne og
BaptistKirkens arbejde, samt om interne og
eksterne samarbejdsrelationer.
eksterne samarbejdsrelationer.
3.2 BaptistKirkens formand aflægger i tilslutning til 3.2 BaptistKirkens formand aflægger i tilslutning til
Landskonferencens dagsorden sin personlige
Landskonferencens dagsorden sin personlige
beretning over BaptistKirkens situation.
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.

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.
5.4 Forslag til Landskonferencen skal være udsendt
til menighederne en måned før
Landskonferencen.
5.5 På Landskonferencen kan der i almindelighed
ikke fremsættes nye forslag, men alene
ændringsforslag til de i forvejen udsendte
forslag. Ændringsforslag skal være forelagt i
skriftlig form og være tilgængelige for samtlige
stemmeberettigede deltagere, inden
afstemningen finder sted. I særlige tilfælde
kan Landskonferencen vedtage, dog med to
tredjedeles majoritet af de afgivne stemmer,
at et nyt forslag skal optages på dagsordenen.
5.6 Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning,

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
til menighederne en måned før
Landskonferencen.
5.5 På Landskonferencen kan der i almindelighed
ikke fremsættes nye forslag, men alene
ændringsforslag til de i forvejen udsendte
forslag. Ændringsforslag skal være forelagt i
skriftlig form og være tilgængelige for samtlige
stemmeberettigede deltagere, inden
afstemningen finder sted. I særlige tilfælde
kan Landskonferencen vedtage, dog med to
tredjedeles majoritet af de afgivne stemmer,
at et nyt forslag skal optages på dagsordenen.
5.6 Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning,

med mindre skriftlig afstemning er begæret af
mindst fem stemmeberettigede. Der kan ikke
stemmes i henhold til fuldmagt.
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.

med mindre skriftlig afstemning er begæret af
mindst fem stemmeberettigede. Der kan ikke
stemmes i henhold til fuldmagt.
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. Senest tre måneder før
Landskonferencen fremsendes forslag til
kandidater til BaptistKirkens sekretariat, der
videregiver forslag til forslagsudvalget.
Forslagsudvalget indhenter tilsagn fra opstillede
kandidater. Såfremt der herefter ikke er opstillet
kandidater til ledelsen, så der ud over formanden
kan vælges en ledelse på seks medlemmer og en
suppleant kan forslagsudvalget supplere antallet af
opstillede kandidater således, at der ud over
formanden kan vælges seks ledelsesmedlemmer
og en suppleant.
Formanden og øvrige ledelsesmedlemmer, der er
på valg og kan genvælges i henhold til punkt 6.6.,
meddeler BaptistKirkens sekretariat senest fire
måneder før valget, om man er villig til at
genopstille. Disse kandidater skal ikke opstilles af
en menighed eller af forslagsudvalget.
Sekretariatet meddeler snarest herefter mulighed
for genvalg.
Ideer til kandidater kan fremsendes, via
BaptistKirkens sekretariat, til forslagsudvalget, der
selv afgør, om der arbejdes videre med
fremsendte.
Forslagsudvalget giver resultatet af udvalgets
arbejde til sekretariatet senest seks uger før
Landskonferencen

6.3 Kandidater kan undtagelsesvis opstilles frem til 6.3 Kandidater kan undtagelsesvis opstilles frem til
selve valghandlingen.
selve valghandlingen.
6.4 BaptistKirkens formand vælges for en etårig
6.4 BaptistKirkens formand vælges for en etårig
periode. Afstemningen er skriftlig. Hvis en af
periode. Afstemningen er skriftlig. Hvis en af
de foreslåede kandidater opnår halvdelen af
de foreslåede kandidater opnår halvdelen af
de afgivne stemmer, er denne valgt, ellers
de afgivne stemmer, er denne valgt, ellers
foretages en ny afstemning. Der skal mindst 10
foretages en ny afstemning. Der skal mindst 10
stemmer til for at komme i betragtning ved
stemmer til for at komme i betragtning ved
anden afstemning, hvor den kandidat, der
anden afstemning, hvor den kandidat, der
opnår det største stemmetal, er valgt. I
opnår det største stemmetal, er valgt. I
tilfælde af stemmelighed foretages en ny
tilfælde af stemmelighed foretages en ny
afstemning mellem de kandidater, som har
afstemning mellem de kandidater, som har
opnået samme stemmetal.
opnået samme stemmetal.

6.5 Der vælges hvert år to medlemmer til
Ledelsen. Valgperioden er to år. Afstemningen
er skriftlig. De, der ikke bliver 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.

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.
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6.5. Der vælges hvert år medlemmer til ledelsen
således, at ledelsen består af formanden og
mindst fire og højst seks medlemmer. Hvis der
(ud over formanden) på landskonferencen
vælges mere end tre medlemmer til ledelsen
er de tre med højst stemmetal valgt for to år
og de øvrige for et år. Afstemningen er
skriftlig. De, der ikke bliver 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 samlede valgperiode ikke
overskrider seks år i ubrudt rækkefølge, og
øvrige medlemmers valgperiode ikke
overskrider 10 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 seks år i ubrudt
rækkefølge. Forslagsudvalget består af tre
medlemmer valgt af Landskonferencen, og et
medlem valgt af ledelsen af sin midte for et år.
Medlemmet udpeget af ledelsen indkalder
forslagsudvalget, der konstituerer sig selv.
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.

