§8 Tegning
Menigheden tegnes af formanden og et medlem af menighedsrådet i fællesskab
§9 Økonomi
Hvert enkelt medlem bidrager efter evne til menighedens økonomi.
Medlemmerne hæfter ikke for menighedens økonomiske forpligtelser og har ingen personlig ejendomsret
over menighedens ejendele.
Menighedens regnskaber revideres af to revisorer, der vælges på Årsmødet.
§10 Tvister
Hvis der opstår uenighed i menigheden, som ikke kan løses lokalt, kan Det Danske Missionsforbunds Forbundsråd efter begæring af én af de implicerede parter anmodes om at mægle. Opnås der ikke enighed, er
Forbundsrådets afgørelse endelig.
Forbundsrådet kan ligeledes mægle ved en evt. fordeling af menighedens formue. Hvis der sker opløsning af
menigheden tilfalder menighedens formue Det Danske Missionsforbund. Dog kan en menighed ikke opløses,
hvis den består af mindst fem medlemmer.
§11 Udmeldelse af Det Danske Missionsforbund
Udmeldelse af Det Danske Missionsforbund kan ske, hvis beslutningen er vedtaget med 2/3 af menighedens
medlemmer på et menighedsmøde.
Menighedsmødets dagsorden skal bekendtgøres i Det Danske Missionsforbunds tidsskrift med mindst to
måneders varsel. Samtidig skal Forbundsrådet med to måneders varsel skriftlig indbydes til at deltage i mødet og have lejlighed til at tale Det Danske Missionsforbunds sag.

VEDTÆGTER
Vestermarkskirken, Grindsted
Marts 2011

§ 1 Navn og hjemsted
Menighedens navn er Vestermarkskirken og er stiftet i 1925. Tidligere navne: ”Tabor”, ”Det Danske Missionsforbund” og ”Grindsted og omegns menighed”.
Menigheden er tilsluttet Det Danske Missionsforbund.
Kirkens adresse er Nymarksvej 1-3, 7200 Grindsted.

Opnås der ikke kvalificeret majoritet på 2/3 af menighedens medlemmer om beslutning af udmeldelse, kan
udmeldelse ske på et menighedsmøde, som skal finde sted efter mindst 6 måneder. Ved dette møde kræves
2/3 af fremmødte medlemmers stemmer for at udmeldelsen er gyldig.

§2 Formål
Menighedens formål er:
 At formidle Bibelens budskab om Jesus Kristus
 At være et kristent fællesskab
 At styrke den enkelte i troen
 At inspirere til et troværdigt og aktivt kristent liv
 At arbejde for kristen enhed

Vedtaget på årsmødet 1. marts 1998.
Stadfæstelse af navn. Menighedsprotokol side 84/ 1.12.1999
Ændringer i § 5, § 6, § 7, § 8 og § 12 på årsmødet 16. Marts 2003
Ændringer i alle §’er dog ikke § 8 og § 10 på årsmødet 20. marts 2011

§3 Arbejdsgrene
Menighedens formål kan virkeliggøres gennem arbejdsgrene. Arbejdsgrene skal godkendes af menighedsrådet, der afgør om de skal forelægges et menighedsmøde til orientering eller endelig godkendelse. Arbejdsgrenene kan i øvrigt juridisk være selvstændige eller underlagt menigheden.
§4 Medlemskab af Det Danske Missionsforbund
Menigheden tilslutter sig Det Danske Missionsforbunds kirke- og menighedssyn, bibelsyn og sakramenteopfattelse, som er formuleret i kirkesamfundets første synode1967.
Menigheden vil medvirke aktivt i Det Danske Missionsforbunds fælles opgaver.
§5 Medlemmer
Som medlemmer af menigheden optages mennesker, der bekender sig til tro på Jesus Kristus som Herre og
Frelser.
Overflytning fra andre menigheder formidles gennem flyttebevis fra den fraflyttende menighed. Menighedsrådet er ansvarlig for overflytningen gennem kontakt til den fraflyttende menighed.

Associeret medlemskab
Hvis man ønsker at beholde sit medlemskab i et andet kirkesamfund, der er tilsluttet Evangelisk Frikirkeråd
og bekender sig til tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser, kan man optages som associeret medlem i
menigheden. Associerede medlemmer har fulde medlemsrettigheder.
Hvis et medlem i menigheden lever et liv, der er i åbenlys modsætning til den kristne bekendelse, og ikke vil
modtage formaning af menighedsrådet, kan medlemmet udelukkes af menigheden. Et udelukket medlem kan
genoptages, såfremt det erkender sin synd og afstår fra den.
§ 6 Menighedsmødet
Menighedsmødet er menighedens øverste myndighed.
Bekendtgørelse af menighedsmødet sker ved opslag i kirken og på kirkens hjemmeside 4 uger før.
Forslag skal være menighedsrådet i hænde 14 dage før mødet.
Endelig dagsorden sendes til menighedens medlemmer senest 5 dage før mødets afholdelse via brev eller
elektronisk.
Ved hvert møde føres referat som underskrives af menighedsrådet.
Medlemmer har tale- og stemmeret ved menighedsmødet.
Brevstemmer skal være afleveret til menighedsrådet senest ved mødets begyndelse.







Valg af dirigent og stemmetællere
Godkendelse af referat
Beretninger
Godkendelse af regnskab
Valg af medlemmer til menighedsrådet. Menighedsrådsmedlemmer vælges for en periode af to år med
afgang af 3 (4) hvert andet år
 Valg af suppleanter. Vælges for et år ad gangen
 Valg af revisorer. Vælges for en to-årig periode på skift
 Behandling af forslag

 Godkendelse af budget
 Eventuelt
For Årsmødet (inkl. ekstraordinært) gælder der særlige tidsfrister:
 Foreløbig dagsorden til Årsmødet bekendtgøres ved opslag i kirken og på hjemmesiden to måneder før
mødets afholdelse.
 Menighedsmedlemmer kan indsende forslag til behandling og afgørelse på Årsmødet. Herunder også
forslag til valg med accept fra de opstillede kandidater. Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest
30 dage før mødet.
 Endelig dagsorden sendes til menighedens medlemmer senest 8 dage før Årsmødets afholdelse via brev
eller elektronisk.

Skriftlig afstemning skal foretages, når ét medlem ønsker det.

Ekstraordinært Årsmøde kan indkaldes, hvis 1/5 af menighedens medlemmer eller 3 menighedsrådsmedlemmer ønsker dette.

Alle personvalg skal være skriftlige.

Referat fra Årsmødet underskrives af menighedsrådet og dirigenten.

Under menighedsmødets dagsorden hører bl.a.:
 Beslutning af rammen/omfanget af ansættelser. Menighedsrådet har ret til at ansætte og opsige inden for
denne ramme, jfr. Procedurehåndbogen.
 Orientering om menighedens aktuelle økonomiske situation. Herunder væsentlige afvigelser jfr. Procedurehåndbogen.
 Drøftelse af menighedens virke
 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde, evt. ekstraordinært, hvor sagen tydeligt fremgår af indkaldelsen, og hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. Hvis mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt møde med 14 dages varsel, og dette
møde er herefter beslutningsdygtigt med alm. stemmemajoritet. I tilfælde af stemmelighed udsættes afgørelsen til næste menighedsmøde.
 Vedtægtsændringer kan foretages efter samme regler som køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.

§7 Menighedsrådet
Menighedens åndelige og administrative ledelse er menighedsrådet.

Stilles der undtagelsesvis forslag under menighedsmødet, kan menighedsrådet udsætte dette til de(t) har
været behandlet af menighedsrådet.

Menighedsrådet er ansvarlige for forkyndelsen og sakramenternes forvaltning.

Hvis menighedsrådet vurderer at et forslag af stor betydning kun opnår ringe stemmemajoritet, kan menighedsrådet beslutte at afgørelsen udsættes til næste menighedsmøde.
Hvert år i 1. kvartal holdes et udvidet menighedsmøde, også kaldet Årsmødet. Dagsordenen er i forhold til de
øvrige menighedsmøder udvidet med følgende punkter:

Menighedsrådet er ansvarlig for, at menighedsmødets beslutninger føres ud i livet.
Menighedsrådet består af syv valgte medlemmer og supplerer sig med minimum en af menighedens ansatte.
Ansatte har ikke stemmeret.
Menighedsrådet konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.
Menighedsrådets medlemmer skal være åndelige vejledere i menigheden. De skal føre tilsyn med menighedens forskellige arbejdsgrene, drage omsorg for medlemmerne og så vidt muligt mægle og vejlede i uenigheder i overensstemmelse med Bibelens budskab.

Menighedsrådet skal være opmærksomme på medlemmernes gudgivne nådegaver og talenter, så de udvikles til og bekræftes i tjenester i menigheden.
Der føres referat over menighedsrådsmøderne, som underskrives af menighedsrådets medlemmer.

