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Vedtægter for BaptistKirken Sydjylland
§ 1. Navn, hjemsted og grundlag.
1.
2.
3.
4.

Kirkens navn er: BaptistKirken Sydjylland med CVR nr. 16 68 61 90.
Kirkens hjemsted er Esbjerg Kommune.
Kirken er en selvstændig, evangelisk frikirke, der er medlem af BaptistKirken i Danmark.
BaptistKirken er etableret den 01.01.2007, som en sammenlægning af 2 hidtil selvstændige
Baptistkirker: Sønderjyllands Baptistmenighed, stiftet 12.08.1900 og BaptistKirken i Esbjerg,
stiftet 02.10.1994.

§ 2. Bekendelse og formål
1. Kirken er en del af den kristne kirke og bekender troen på den ene Gud som Fader, Søn og
Helligånd.
2. Kirkens formål er at virke i mission ved at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, undervise om Guds rige og have omsorg for mennesker.
3. Kirkens norm for tro og kristenliv er Bibelen. Kirken døber alene efter bekendelse af
personlig tro (bekendelsesdåb).
4. Rammerne for opfyldelse af kirkens bekendelse og formål fastsættes løbende i en demokratisk
proces.

§ 3. Medlemmer
Kirken består af de medlemmer, der til enhver tid er noteret i medlemsprotokollen.
Enhver der optages i kirken, anerkender derved nærværende vedtægter i et og alt.
Medlemskab af kirken kan opnås på følgende måder:
1. Ved dåb efter personlig bekendelse af tro på Jesus Kristus.
2. Ved overflytning fra anden kristen menighed efter bekendelse af personlig tro på Jesus Kristus.
3. Endvidere kan optages personer, der bekender Jesus Kristus som Herre og frelser, betragter
BaptistKirken Sydjylland, som deres åndelige hjem og deler menighedens værdigrundlag.

§ 4. Ejerforhold og hæftelse
1. Kirkens ejendele tilhører kirken som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke som sådan
nogen ejendomsret over noget kirken tilhørende.
2. Kirken hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af kirken stiftede forpligtelser.

§ 5. Menighedsmøde og årsmøde
1. Kirkens øverste myndighed er menighedsmødet, hvortil alle kirkens medlemmer har adgang og
stemmeret. Interesserede, der ikke er medlemmer af kirken, men har tilknytning til denne, som
ledere i organisationsarbejdet og/eller som har ægtefæller, der er medlemmer af kirken, har
adgang til menighedsmøderne, dog uden stemmeret.
2. Menighedsmøder afholdes efter behov og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel til kirkens
medlemmer.
3. Ekstraordinære menighedsmøder kan afholdes efter skriftlig begæring af et flertal af menighedsrådsmedlemmer eller 15% af menighedens medlemmer.
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4.

Et af menighedsmøderne betegnes som årsmøde og skal være afholdt inden udgangen af
marts måned, med minimum følgende punkter på dagsordenen:
1) Forelæggelse af kirkens årsberetning til godkendelse
2) Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
3) Orientering om målsætninger og handleplaner for det kommende år.
4) Valg i henhold til valgregler:
4.1) Menighedsråd
4.2) Revisorer
4.3) Øvrige valg
5) Behandling af fremsatte forslag
6) Eventuelt

5. Kirkens anliggender afgøres så vidt muligt i enighed på menighedsmøderne. Kan der ikke
opnås enighed, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én personlig stemme.
Beslutning om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og andre tilsvarende forpligtelser,
Skal vedtages af et flertal på 2/3 af kirkens fremmødte medlemmer på to på hinanden
følgende menighedsmøder.

§ 6. Forhandlingsprotokol
Over kirkens forhandlinger udfærdiges et referat, der skal udvise de trufne beslutninger.
Referatet skal være tilgængeligt for kirkens medlemmer og er godkendt efter 30 dage, hvis der
ikke har været indsigelser/tilføjelser! Er der indsigelser/tilføjelser, udsender sekretæren et nyt
referat med de nødvendige rettelser. Herefter er der igen 30 dage til indsigelser!
Når referatet er godkendt, danner en af forhandlingslederen og sekretæren bekræftet udskrift af
dette dokumentation for det passerede, såvel overfor medlemmerne, som over for trediemand.

§ 7. Kirkens ledelse
1. Den åndelige og administrative ledelse af kirken, herunder udførelse af de på menighedsmøderne vedtagne beslutninger, forestås af menighedsrådet.
2. Menighedsrådet vælges af kirkens medlemmer efter gældende valgregler.
3. Kirkens præst og kasserer/administrator kan deltage i menighedsrådets møder, dog uden
stemmeret.

§ 8 Arbejdsudvalg
Menighedsmødet kan nedsætte forskellige udvalg til varetagelse af menighedens virke på
forskellige områder. Det kan eksempelvis være børnekirke, ungdoms- og spejderarbejde,
undervisning, lovsang, omsorg, PR-arbejde (hjemmeside, Facebook mv.).
Valgene af personer til de forskellige udvalg vedtages på menighedsmødet.

§ 9. Underskriftsberettigede
Menighedsrådsformanden og et medlem af menighedsrådet er i forening
underskriftsberettigede over for tredjemand og/eller offentlig myndighed og i alle
økonomiske anliggender, når menighedsmødet har vedtaget pågældende anliggende.
Kirkens kasserer/administrator kan modtage fuldmagt af menighedsrådet til at forestå alle kirkens
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daglige økonomiske dispositioner.

§ 10. Regnskab og revision
Kirkens regnskab er kalenderåret. På årsmødet vælges en kasserer/administrator og to revisorer.
Regnskabet føres af kasserer/administrator og revideres af de to revisorer.
Revisorer kan ikke samtidig være medlemmer af menighedsrådet.
Revideret årsregnskab skal foreligge senest til kirkens ordinære årsmøde, jfr § 5.4.2.

§ 11. Deling eller udskillelse
1. Ved en aftalt deling af kirken, skal dens ejendele fordeles efter bedste skøn, ved forhandling
mellem parterne. Kan overensstemmelse ikke opnås, henvises sagen til endelig afgørelse i
BaptistKirken i Danmark´s ledelse.
2. Dersom en del af kirkens medlemmer udskiller sig fra kirken, har disse ingen lod eller del i
kirkens ejendele og kan derfor ikke gøre krav gældende af nogen art.

§ 12. Rekonstruktion eller opløsning
1. Hvis kirkens medlemstal er gået ned under 15 – om ikke før – skal der ske henvendelse til
ledelsen for BaptistKirken i Danmark, for sammen med denne at afklare kirkens fremtid.
2. Beslutning om kirkens opløsning, eller sammenlægning med en anden kirke, kan gennemføres
med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer, på to på hinanden følgende menighedsmøder.
3. Såfremt kirken opløses uden sammenlægning med anden kirke, overføres resterende aktiver til
BaptistKirken i Danmark.

§ 13. Vedtægtsændringer
Kirkens vedtægter kan ændres, såfremt dette vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte
medlemmer, på to på hinanden følgende menighedsmøder.

§ 14. Ikrafttræden
Denne vedtægt træder i kraft på tidspunktet for kirkens stiftelse, eller når vedtægten godkendes i
henhold til gældende regler for vedtægtsændring jfr. § 12.
-o0o-

Vedtægterne er vedtaget og senere ændret på menighedsmøder
Esbjerg 06.06.2006 og 05.10.2006.
Rødekro 22.08.2006 og 07.11.2006.
Rødekro 27.10.2013 (1. gang)
Esbjerg 30.03.2014 (2. gang)
Esbjerg 01.11.2015 (1. gang)
Esbjerg 06.03.2016 (1. gang) nyt forslag
Esbjerg 23.10.2016 (2. gang)
Esbjerg 22.10.2017 (1. gang)
Esbjerg 04.03.2018 (2. gang)
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Valgregler for BaptistKirken Sydjylland
Menighedsråd
Menighedsrådet består af minimum 4 medlemmer, der vælges på menighedens årsmøde.
Valgperioden er 2 år og principielt vælges halvdelen hvert år, efter skriftlige forslag på mødet.
Alle fremmødte medlemmer kan foreslå højst 2 navne. De foreslåede medlemmer skal enten være til
stede på mødet, eller på forhånd have givet tilsagn om villighed til at modtage valg.
Det skal tilstræbes, at der er repræsentation fra både Esbjerg og Rødekro-områderne.
Ægtefæller kan ikke samtidig være medlemmer af menighedsrådet.
Menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, forhandlingsleder og sekretær, senest 1 uge efter
valget.

Kasserer/administrator
Vælges på kirkens årsmøde efter indstilling fra menighedsrådet. Valget er ikke tidsbegrænset.
Afstemning sker ved håndsoprækning, såfremt ingen ønsker skriftlig afstemning.

Bidragssekretærer
Der vælges 1 bidragssekretær på kirkens årsmøde. Valget er ikke tidsbegrænset. Forslag til valg og
afstemning sker som ved valg af kasserer/administrator.

Revisorer
Der vælges 2 revisorer på kirkens årsmøde, 1 hvert år. Valgperioden er 2 år.
Revisorerne kan ikke være medlemmer af menighedsrådet.

Repræsentanter til BID’s landskonferencer
På kirkens årsmøde vælges hvert år 3 repræsentanter til BID’s 2 landskonferencer, samtalemøder mv.

Kirkens repræsentanter til spejdernes kredsråd.
Der vælges hvert år 2 medlemmer på kirkens årsmøde.

Andre valg
Valg til andre tjenester finder sted efter behov – jfr. Vedtægternes § 8 om arbejdsudvalg.

Valgbarhed
Alle kirkens medlemmer har stemmeret til ovenstående valg og alle kirkens myndige medlemmer er
valgbare efter de vedtagne regler for de enkelte valg.

Valgreglerne er vedtaget og senere ændret på menighedsmøder
I Esbjerg 06.06.2006 og 05.10.2006.
I Rødekro 22.08.2006 og 07.11.2006.
I Esbjerg 22.10.2017
I Esbjerg 20.03.2011
I Rødekro 30.10.2011
I Esbjerg 30.03.2014
I Esbjerg 06.03.2016
I Esbjerg 22.10.2017
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