Menigheden ledes af lederrådet, der består af 4-8 personer. Alle forhold af såvel åndelig som økonomisk/driftmæssig karakter, hører under lederrådets
kompetence. Lederrådet kan træffe beslutning om at delegere kompetence til enkeltpersoner eller udvalg.
Kirkens ansatte præster er faste medlemmer af lederrådet. Den daglige ledelse af menigheden varetages af de ansatte præster. Lederrådet fastlægger den
enkelte præsts ansvarsområde.
Lederrådet skal til enhver tid sørge for, at der er et forum på 8-15 personer kaldet Bedehus Græsted, der jævnligt beder for og samtaler om kirken, retning og
værdier.
Lederrådet kan hører Bedehus Græsted vedrørende væsentlige forhold af både åndelig og økonomisk karakter.
Lederrådet træffer som udgangspunkt beslutninger i enighed, og hvis dette ikke er muligt ved flertalsafgørelse. En afgørelse truffet af flertallet i Lederrådet er dog
kun gyldig, hvis denne er støttet af mindst én af præsterne. Lederrådet er kun beslutningsdygtigt hvis 2/3 af lederrådet er til stede.
Består mindretallet af mindst to præsters stemmer, er præsterne ved enighed herom berettiget til at kræve beslutningen udskudt til afgørelse på et
menighedsmøde. Der indkaldes herefter til menighedsmøde til afholdelse inden 6 uger.
For deltagerne i såvel Lederrådet, som Bedehus Græsted gælder det, at personerne må være åndeligt modne og i deres adfærd være i overensstemmelse med
Bibelens rettesnor for menighedsledere (1. Tim., kap. 3) og i menigheden være kendte og respekterede medlemmer.
Ændring af Lederrådet foreslås af Lederrådet og godkendes på førstkommende menighedsmøde.
Ansvarlige ledere af menighedens arbejdsgrene skal ligeledes godkendes af Lederrådet, og indsættes ved et møde i menigheden.
Menighedsmødet kan, hvis 2/3 af de fremmødte er enige, afsætte Lederrådet. Herefter nedsætter menighedsmødet et valgudvalg på 3-5 personer, der kommer
med personforslag til nyt Lederråd, der godkendes på næste menighedsmøde, der afholdes inden 1 måned. "
§6:
Præsterne er menighedens vejledere. De repræsenterer menigheden og skal kærligt og uselvisk tage vare på menighedens åndelige og materielle
fornødenheder. De skal føre tilsyn med menighedens åndelige og materielle fornødenheder. De skal føre tilsyn med menighedens arbejdsgrene. De er
ansvarlige for forkyndelsen, dåb, nadver og andre kirkelige handlinger og den daglige administration.
Lederrådet har det overordnede ansvar for ledelse af kirken. De har ansvar for at arbejde i enighed og overgivelse til hinanden samt ansvar for at sætte retning
for kirken, indsætte folk i tjeneste og ligeledes beslutte ophør af tjeneste.
Bedehus Græsted har ikke ledelsesmæssigt ansvar eller kompetence, men skal bede for kirken, samtale om kirken, retning og værdier og kan rådgive
Lederrådet i konkrete spørgsmål.
§7
Det økonomiske grundlag for menighedens virke tilvejebringes ved frivillige bidrag, herunder gaver og arvebeløb. For de økonomiske forpligtelser hæfter kun
menigheden som sådan – ikke de enkelte medlemmer. Al ejendom som menigheden har erhvervet, løs eller fast, er dens fælles ejendom. Ingen har ret til det
eller kan kræve det tilbage, som engang er givet til menigheden.
Vigtige forretningstransaktioner som køb/salg og pantsætning af fast ejendom og låneoptagelser, kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde og med 2/3
majoritet af de fremmødte medlemmer.
Menigheden tegnes af 3 samtidige underskrifter fra lederrådet. Menighedens årsregnskab revideres af to revisorer, der udpeges af lederrådet.
§8
Ved splittelse i menigheden tilfalder dens ejendom og økonomi den af parterne som følger disse vedtægter. Opløses menigheden afgøres salg og fordeling af
menighedens værdier ved en beslutning, der skal godkendes af 2/3 af de fremmødte medlemmer. Likvidationsprovenue eller overskud ved opløsning, tilfalder en
anden forening m.v. eller religiøst samfund m.v. som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS land og har et almen velgørende eller på anden
måde almennyttigt formål. Opløsning kan kun ske, hvis 2/3 af menighedens fremmødte medlemmer kræver det.
Således besluttet på menighedsmødet d.15 marts 2011.

Vedtægter For Græsted Frikirke.
§1
Foreningens navn er Græsted Frikirke og er hjemmehørende i Gribskov kommune. Græsted Frikirke består af mennesker, der er fælles om troen på den levende
Gud, som Bibelen fortæller om. Menighedens formål er at opbygge troen på Gud, sådan at Guds rige kan gå frem både lokalt, i Danmark og i hele verden, samt
at være et åbent fællesskab, hvor der drages omsorg for den enkelte.
§2
Bibelen er øverste autoritet for tro, liv og lære. I menigheden skal der være frihed til, at den enkelte kan følge sin samvittighed i spørgsmål om dåbstidspunkt.
Lære som strider imod Bibelen, kan ikke accepteres.
§3
Som medlem af menigheden kan den optages, der tror på Jesus Kristus som sin frelser og herre. Den, der ønsker at blive medlem, må være bekendt med
menighedens vedtægter og have accepteret dem og aktivt tjene med sine evner og yde af sine økonomiske og materielle midler for at fremme menighedens
formål.
Ønske om medlemskab afgives til menighedens Ledelse, der afgør hvorvidt optagelse kan finde sted. I bekræftende fald skal optagelse bekendtgøres på et
offentligt møde. Hvis et medlem udviser en adfærd, der er i modsætning til Bibelens lære og ikke tager imod formaning fra menighedens Ledelse, kan
medlemmet udelukkes af menigheden. Udelukkelse af menigheden skal bekendtgøres på næste offentlige møde. Der føres en protokol over menighedens
medlemmer. Udtrædelse kan finde sted, ved at meddele det til Ledelsen.
§4
Menighedsmødet afholdes minimum 2 gange årligt og er retningsgivende for ledelsen. Ledelsen skal indkalde til menighedsmøde senest 4 uger før mødets
afholdelse.
Menighedsmødet er besluttende myndighed i spørgsmål som omfatter § 5 og § 7. Menighedsmødet dagsorden skal som minimum indeholde:
A) Orientering om menighedens situation. B) Regnskabsrapport. C) Behandling af indkomne forslag. (indsendes senest 3 uger før mødets afholdelse) D)
Eventuelt.
Dagsorden skal foreligge minimum 14 dage møde før menighedsmødet.
Afgørelser søges så vidt muligt foretaget i enighed og uden afstemning. Hvis nogen kræver det, skal afstemning foregå skriftligt. I tilfælde af stemmelighed afgør
Menighedens Ledelse sagen. Ændring af Græsted Frikirkes vedtægter kræver 2/3 tilslutning af de fremmødte medlemmer, og kan kun vedtages såfremt
ændringerne har været på menighedsmødets dagsorden.
Forslag fremkommet på menighedsmødet kan af Ledelsen udsættes til næste menighedsmøde for at give tid til overvejelse
Hvis 10 medlemmer kræver det, skal der indkaldes til menighedsmøde.
Stemmeret opnås ved det fyldte 18 år.
§5

