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VEDT,1fGTER
FOR
DEN KINESISKE KIRKE I KOBEI\HAVN
(revideredemarts 2010)

S 1.
1.1.

Navn
Menighedensnavn er Den kinesiskeKirke i Ksbenhavn.(KKiK). Menighedener en
evangeliskkristen menighed.

$ 2.
2.1.

Hjemsted
Menighedenshjemsteder Ksbenhavnskommune.

$ 3.
3.1

Formil
Den KinesiskeKirke i Ksbenhavnhar til formil at udbrededet kristne evangeliumblandt
gudstjenester,
undervisningog
kineserei Danmark og samledem til regelmaessige
frellesskab.
KKiKs affangementerog gudstjenesterer ibne for alle. Hovedsprogeter kinesisk;der
tolkes til /fra danskog engelsk.

3.2

$ 4.
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

Menighedsmsde,Arsmode og Bestyrelse
MenighedsmsdetbestAraf alle menighedensmedlernmer.Det er menighedenssverste
fastsattegrenser.
myndighedi alle anliggenderindenfor de af vedtaegterne
Besfyrelse.Menighedenvrelgeraf sin midte en bestyrelsepA 6-10 personer,der forest6rden
for en
dagligeledelse.Valg til bestyrelsensker pi et lovligt indkaldt menighedsrnsde
periode pA2 6r, med mulighed for genvalg.Valgbart til bestyrelsener ethvertmedlem af
kan fremsrettesaf ethvertmedlem.
menigheden.Forslagtil bestyrelseskandidater
Bestyrelsenindkalderefter behov,dog mindst 2 gangearliE, til menighedsmsde.Indkaldelse
skal finde stedmed mindst i 4 dagesvarselved udleveringaf dagsordenpi
enesten.
sondagsgudstj
betegnessom irsmsdet og skal v&re afholdt inden
,A.rsmsdetEt af menighedsmoderne
udgangenaf maj mined. Sager,der snskesbehandletpi Arsmodet,fremlreggesfor
bestyrelsen,som afgar,om sagener tjenlig til drsftelsei menigheden.
Arsmodets dagsorden skal indeholdefolgendepunkter:
a. Valg af dirigent og sekretnr
af menighedensirsberetningtil godkendelse
b. Forelreggelse
med statustil godkendelse
c. Foreleggelseaf revideretfi:rsregnskab
d. Godkendelseaf menighedensmilsetning for det kommendeir
e. Valg af revisor
f . Behandlingaf fremsatteforslag.
Ksb og salg af fast ejendom,optagelseaf lan og andreforyligligelser,skal vedtagesaf
menighedenpA to pA hinandenfolgendemenighedsmoder.
Si vidt muligt bsr beslutningertrretfesuden afstemning.I tilfrlde af afstemningtrreffes
menighedsmedleffImer.
beslutningved almindeligl stemmeflertalblandt de tilstedevrerende

4.7

Over menighedensforhandlingerfsres en protokol, som underskrivesaf forhandlingsleder/
dirigent og sekreter.Protokollen.som skal vreretilgangelig for alle menighedens
medlemmer.godkendesaf menighedenpi det folgendemenighedsmsde.Protokollen,eller en
af dirigentenog seiiletaeren
bekreftet udskrift af derure,danneret gyldigt og fuldt juridisk
ber,'isfor det passeredeoverfor tredjemands6velsom overfor menighedensmedlemmer.

$s.

Medlemskab
Som medlem af menighedenkan optagespersoner.der bekenderJesusKristus som Herre.
Medlemskabopnis pi en af folgendemider:
a) Udobte myndige (personerfyldt 18 Ar): ved dib efter undervisningi den kristne troslrere.
b) Dobte fra andremenighederI kirkesamfund efter skriftlig ansogningtil KKiKs
bestyrelseog en personligsamtale.
Det er en forudsetning for medlemskab,at dibskandidaten/ ansagerenhar lrest,forstAetog
tilslutter sig KKiKs vedtregter.
Nye medlemmerprresenteres
ved fsrstkommendemenighedsmsde.
Ophor af medlemskab. Udmeldelseaf menighedenskal ske skriftligt til bestyrelsen.
Medlemmer,der uden forklaring udebliverfi a menighedensaktiviteteri 3 flr, vil blive
betragtetsom udmeldte.
Medlemmer,hvis adfaerder i modstrid med bibelenslrere,og som ikke rendreradferd trods
omfattendevejledning, kan fratagesderesmedlemskab,hvis det besluttesaf en enig
bestyrelse.

5.1

5.2

$. 6.

Tegningsregel
Hvor intet andet fremgir af protokoilen har formand og kassereri forening fuidmagt til at
tegnemenigheden.

$. 7.
7.1.

Regnskab og revision
Organisationens
regnskabsAr
folger kalenderiret.Arsregnskabetunderskrivesaf formand
og kasserer.
Arsregnskabetrevideresaf en revisor,der vrlges af irsmsdet for et ir ad gangen.De gaver
og ydelser,menighedenmodtagerefter ligningslovens$ 8 A og $ 12, stk. 3, skal anvendes
i overensstemmelse
med det i $ 3 nevnte fbrmAl.

7.2.

$. 8.

Ejendom
Menighedensejendeletilhsrer menighedensomjuridisk person.Det enkeltemedlemhar
ingen ejendomsretover noget,der tilhsrer menigheden.Menighedenhefter med sine
ejendelefor opfyldelsenaf de af menighedenstiftedeforpligtelser.Medlemmernehaefter
ikke personligtfor menighedensforpligtelser.

$. 9.
9.1

Deling og oplosning
SAfremtmenighedendelesi 2 menigheder,skal densejendelefordelesefter bedstesksn ved
forhandlingmellem parteme.Kan overensstemmelse
ikke opnis, skal en eller flere personer,
som er godkendtaf parlerne,tilkaldes og megle i sagen.Kan der fortsat ikke opn6s
overensstemmel
se,trreffesafgorelsenaf megl erne.

g.Z
9.3
9.4

Hvis en mindre del af menighedenudskillersig fra menigheden.har den ingeniod eller del i
menighedensejendeleog kan folgelig ikke gsre krav greldendeaf nogenart.
medlemmer
kan sket ed, at mindstZl3 af de tilsteder'rerende
Oplosningaf menighecien
menighedsmsder.
folgende
pa
pa
hinanden
stemmerfor det to
Et likvidarionsprovenueller overskudved oplosningskal tilfalde en andenevangelisk,kristen
virksomhed.som er hjemmehsrendeher i landeteller i et andetBtJlEgS-land og har et
almenvelgorendeeller pA andenmAdealmennyttiE form&}.

$ 10. Vedtregtsrendringer
Forandring af vedtregternekan ske, n&r menighedsmodetpi to pA hinandenfolgende msder
har stemtherfor.
med 2/3 stemmeflertalblandt de tilstedeverendemenighedsmedlelnmer

Vedtagetpi menighedsmodetden 11. oktober2009 og 6rsmsdet den7. marts 2010.
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