Vedtægter for Baptistkirken i Danmark
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).
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.
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.
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
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.
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 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.
8.2 Der vælges en uafhængig revisor (foreningsvalgt) med en kvalificeret revisoruddannelse og
gyldig ansvarsforsikring.
8.3 En menighed eller et menighedsmedlem kan ikke gøre krav på eller disponere over de
BaptistKirken tilhørende ejendele.
8.4 De tilsluttede menigheder betaler hvert år et basisbidrag til BaptistKirken. Bidraget for det
kommende år fastsættes af Landskonferencen i forbindelse med vedtagelse af budgettet for
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.
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.

Vedtaget på BaptistKirkens Landskonference 1, 20. juli 2011
og på BaptistKirkens Landskonference 2, 12. november 2011

