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VEDTÆGTER
for
MENIG}IEDEN

BIBBL OG MISSIONSCBNTRET

1.

Hjemsted.
Menighedens navn

2.

er BIBEL

0G MISSI0NSCENIRET og dens hjemst.ed

er Thisted.

Formå1.

Menighedens

formå1: a.

-

kristen grund, med Bibelen som rettesnor, at virke for oprettelsen af Guds rige, samt

På evangelisk

udbredelse

af Guds Ord..

b. At udføre socialt arbejde, med sigte
har brug for hjæ1p på et el1er andet

på mennesker,som
område.

oprettelse af menighed, afholdelse af konferencer,
udgivelse af tidsskrifter, bøger, kassetebånd, videobånd og andre mediemidler,
skolevirksomhed samt sociale foranstaltninger.
Findes det fornødent, kan også andre aktiviteter, der fremmer BIBEL 0G MfSSI0NS=
CENTRETIs formål, i og uden for Danmark tages op.
Formålene

realiseres

gennem

3. Sikkerhed-forpligtelser.
er en selvejende instltution,
for indgåede forpligtelser.

Menigheden

ikke stilles

som alene ved dens

ejendele hæfter

sikkerhed for medlemmernes private Sæ1d.
Bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke personligt for dens forpligtelser.
Dens formue kan

4.

som

Besluttende menighedsmøder.
Der afholdes mindst ee.n gang om året et besluttende menighedsmøde, hvilket
har øverste beslutningsmyndighed for så vidt angår godkendelse af bestyrelsesmedlemmer, ændring af vedtægter og beslutning om nenighedens opløsning samt
de menighedens tilhørende midLers anvendelse i så tilfælde, i overensstemmelse
.l

med de nærværende vedtægter angirrne afstemningsregler.

af

i

pr:nkt 5 omhandlende
indkalder tiI et besluttende menighedsmøde ved opslag i
14 dage før mødets afholdelse. Opslaget skal udover tid
orden for mødets afholdelse samt angive, at mødet er et

Herudover ledes menigheden

den

Bestyrelsen kan udover det årlige møde indkalde
hvis dette findes nødvendigt.

5.

ti1

bestyrelse. Bestyrelsen
menigheden lokaler mindst
og sted også angive dagsbesluttende menighedsmøde.

besluttende menighedsmøder,

Bestyrelse.

forvaltes af en bestyrelse, bestående af mindst' 4 lnøjest 9
personer. Bestyrelsen indstiller selv nye medlemmer efLer behov. fndstillingen
fremlægges ti1 godkendelse på et besluttende menighedsmøde, idet indstillingen

Menigheden ledes og

anses godkendt, med mindst halvdelen

af de fremmødte stemmer

imod denne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med menighedens præst som leder og en stedfortrædende 1eder, der repræsenterer lederen i tilfæ1de af dennes fravær eller eventuelt inhabiliteL. Bestyrelsen træder sammen når formanden e11er mindsL 2 medlemmer ønsker det. Indkaldelse med angi-velse af dagsorden sker med l uges varsel.
Over a1le beslutninger i bestyrelsen føres en protokol.
Protolcoilen underskrives af rnødedeltagerne
6.

Regnskab.

er kalenderåret.
Betsyrelsen udpeger inden for sig en kasserer, der forestår det daglige bogholdeTi i B]BEL OG MISS]ONSCENIRBT.
Regnskabet skal revideres en gang om året af en revisor, der udpeges af bestyrelMenighedens regaskabsår

sen.
7.

Tegningsregel.

af lederen j. forening med 2 bestyrelsesmedlemne!.
Ved indgåelse af lejemå1, ti1 administration og over for banker, sparekasser og
BIBEL 0G MfSSfONSCENIRET tegnes

postvæsen samt

iØvrigt hvor bestyrelsen finder det formålstjen1igt, kan der ud-

stedes fuldmagt.
B.

Vedtægtsændringer.

Ændringer

i disse vedtægter kræver liltræden af mindst

314 at. de fremmødte på et

beslut tende meninghedsmøde.
9.

0p1øsning.

gpløsning af menigheden kan alene ske hvis dette tiltrædes

at

314

af de frem-

mØdte

t

på 2 hinanden følgende besluttende menighedsmøder, der afholdes med mindst

måneds mellemrum.

I tilfælde af opsløsning skal menighedens formue, ejendomme og ejendele anvendes
til evangelisk kristent e11er andet almennyttigt formå1 og anvisning herfor sker
ved besDerunelse på er besluttende menighcdsmøde, idct der lierLil lcrævcs tiltrædcn
af mindst halvdelen af de fremmødte.
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