Vedtægter for Baptistkirken i Brovst
Navn, hjemsted og grundlag
§ 1 Menighedens navn er Baptistkirken i Brovst.
§ 2 Menigheden er hjemmehørende i Jammerbugt kommune. Menigheden er en evangelisk frikirke, der er medlem af
Baptistkirken i Danmark.
Bekendelse og formål
§ 3 I. Menigheden er en del af den kristne kirke og bekender troen på den ene Gud som Fader, Søn og Helligånd.
II. Menighedens opgave er at virke i mission ved at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, undervise om Guds rige
og have omsorg for medmennesket.
III. Menighedens vigtigste norm for tro og kristenliv er Bibelen.
Medlemmer og struktur
§ 4 Menigheden består af de til enhver tid værende medlemmer. Optagelse sker ved dåb eller bekendelse efter nærmere
fastlagte retningslinjer (se note*).
§ 5 Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person. Menigheden hæfter med sine ejendele for
opfyldelsen af de af menigheden stiftede forpligtelser.
Menighedsmøde
§ 6 Menighedens øverste myndighed er menighedsmødet, hvortil alle menighedens medlemmer har adgang og
stemmeret. Ordinære menighedsmøder afholdes normalt fire gange årligt og indkaldes med to ugers varsel til
menighedens medlemmer.
§ 7 Menighedens anliggender afgøres så vidt muligt i enighed på menighedsmøderne. I mangel af enighed træffes
beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de mødte. Hvert medlem har én personlig stemme. Beslutning om
køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og andre tilsvarende forpligtelser skal vedtages på to på hinanden
følgende menighedsmøder. Ekstraordinære menighedsmøder kan afholdes med syv dages varsel med angivelse af
dagsorden annonceret ved en af menighedens ordinære gudstjenester. Ved et af møderne skal der være valg af
menighedens forhandlingsleder, kasserer og revisor jf. de vedtagne valgregler.
§ 8 Et af menighedsmøderne betegnes som menighedens årsmøde og skal være afholdt inden udgangen af marts måned.
§ 9 Årsmødet bør som minimum indeholde følgende punkter;
• Forelæggelse af menighedens årsberetning til godkendelse
• Forelæggelse af revideret årsregnskab med status til godkendelse
• Behandling af fremsatte forslag
Menighedsreferat
§ 10 Over menighedens forhandlinger udfærdiges et referat, der skal udvise de trufne beslutninger. Referatet skal være
tilgængeligt for menighedens medlemmer og godkendes på det først følgende ordinære menighedsmøde. Når
referatet er godkendt af menigheden, danner en udskrift af dette, bekræftet af forhandlingslederen og sekretæren,
dokumentation for det passerede såvel over for menighedens medlemmer som over for tredjemand.
Menighedens ledelse
§ 11 Ledelsen af menigheden, herunder udførelse af de på menighedsmødet vedtagne beslutninger, forestås af en
menighedsledelse.
§ 12 Menighedsledelsen vælges efter de i menigheden fastlagte valgregler.
§ 13 Menighedsledelsen konstituerer sig selv efter de regler, menigheden har fastlagt.

Underskriftberettigede
§ 14 Menighedsledelsens formand og menighedens kasserer er i forening underskriftberettigede over for offentlig
myndighed og i alle økonomiske anliggender, når menigheden har vedtaget pågældende anliggende.
Regnskab og revision
§ 15 Menighedens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af en kasserer valgt af menigheden og revideres af to
revisorer valgt af menigheden. Disse revisorer kan ikke samtidig være medlemmer af menighedsledelsen.
Årsregnskab med status skal foreligge revideret inden udgangen af februar måned.
Menighedens deling
§ 16 Dersom en del af menighedens medlemmer udskiller sig fra menigheden, har disse ingen lod eller del i menighedens
ejendele og kan derfor ikke gøre krav gældende af nogen art.
§ 17 Ved en aftalt deling af menigheden skal dens ejendele fordeles efter bedste skøn ved forhandling mellem begge
parter. Kan overensstemmelse ikke opnås, henvises sagen til endelig afgørelse i Baptistkirken i Danmarks ledelse.
Menighedens rekonstruktion eller opløsning
§ 18 Hvis menighedens medlemstal er gået ned til 20 – om ikke før – skal der ske henvendelse til Baptistkirken i
Danmarks ledelse for sammen med den at afklare menighedens fremtid.
§ 19 Beslutning om menighedens opløsning eller sammenlægning med en anden baptistmenighed kan gennemføres med
2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende ordinære menighedsmøder. Såfremt
menigheden opløses uden sammenlægning med anden baptistmenighed, overføres resterende aktiver til
Baptistkirken i Danmark.
Vedtægtsændringer
§ 20 Menighedens vedtægter kan ændres, såfremt dette vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to
på hinanden følgende ordinære menighedsmøder.

* Note til pkt.4
På menighedsmøderne den 31. august og 16.november 1995 vedtog menigheden
at døbte fra andre kirkesamfund i særlige tilfælde kan få overført deres medlemskab til Brovst Baptistmenighed og
at anmodning om overført medlemskab rettes til menighedsrådet (nu menighedsledelsen), som efter samtale med
vedkommende anbefaler denne til optagelse. Dette sker på næste menighedsmøde eller ved en ordinær gudstjeneste.
(Det understregne blev tilføjet ved menighedsmøder den 14. september og 19. november 2000)
Ovenstående vedtægter er vedtaget på menighedsmøderne den 16. november 2006 og den
4. marts 2007, og i forbindelse med ændringer i menighedens ledelse ændret ved menighedsmøderne den 7. marts og 20. maj 2010.

Valgregler for Baptistkirken i Brovst

Generelle regler:
Valgene finder sted ved kalenderårets sidste forhandlingsmøde (normalt november), hvis andet ikke er anført.
Forslag og valg er mundtlige, hvis reglerne ikke forlanger skriftligt forslag og/eller skriftlig afstemning.
Ikke tilstedeværende medlemmer kan kun foreslås, såfremt tilsagn foreligger.
Valg sker ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed mellem to kandidater, hvoraf kun den ene skal vælges,
foretages omvalg mellem disse. Er der ved omvalget igen stemmelighed, foretages lodtrækning.
Afstemning bortfalder, hvis der ikke opstilles flere kandidater, end der skal vælges.
Suppleanter vælges ikke. Suppleringsvalg finder sted ved førstkommende forhandlingsmøde.

Særlige regler:
Forslagskomité:
Forslagskomitéen består af 3 medlemmer valgt for 2 år. Menighedsledelsen udpeger 2 medlemmer og 1 medlem vælges
af menighedsmødet. Valg sker i lige årstal.
Forslagskomitéen har til opgave at foreslå det nødvendige antal medlemmer til alle valg – dog undtaget de valg, hvor
menighedsledelsen skal stille forslag eller hvor valget foretages af de arbejdsgrene/organisationer, der udpeger
medlemmer af menighedsledelsen, jfr. reglerne for valg af denne.

Menighedsledelse:
Menighedsledelsen består af præsten og 2 medlemmer valgt af menighedsmødet. Her udover udpeger hver af
menighedens organisationer/arbejdsgrene et medlem til menighedsledelsen (p.t. børnearbejdet, kirkestyrelsen, madholdet,
seniortræf og omsorgsgruppen). Medlemmerne vælges/udpeges som udgangspunkt for en 2-årig periode, der – såfremt
det enkelte medlem ønsker det – kan nedsættes til 1 år.
Valget/udpegningen finder sted i forbindelse med menighedsmødet i november.
Genvalg kan finde sted.
Menighedsledelsen konstituerer sig selv.

Forhandlingsleder;
Forhandlingslederen vælges for to år i lige årstal. Mundtlig forslag og skriftlig afstemning. Forhandlingslederen kan ikke
være medlem af menighedsledelsen. Menighedsledelsen skal stille forslag.

Kasserer:
Kassereren vælges for fire år. Mundtlig forslag og skriftlig afstemning. Menighedsledelsen skal stille forslag.

Kuvertsekretær:
Kuvertsekretæren vælges for fire år. Mundtlig forslag og skriftlig afstemning. Menighedsledelsen skal stille forslag.

Økonomiudvalg:
Økonomiudvalget består af kassereren, der er formand, og kuvertsekretæren samt et medlem udpeget af
menighedsledelsen. Økonomiudvalgets opgave er at udarbejde budgetforslag til menighedsledelsen og i øvrigt bistå
menighedsledelsen i økonomiske anliggender.
Revisorer:
Der vælges 2 revisorer. Valget er for to år, således af én er på valg hvert år. Revisorerne kan ikke være medlemmer af
menighedsledelsen.

Kirkestyrelse:
Kirkestyrelsen består af 8 medlemmer – 4 kvinder og 4 mænd – der vælges for fire år. Valg hvert andet år i lige årstal.
Mundtligt forslag og skriftlig afstemning. Kirkestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden er kirkeværge.

Kredsråd: (eksisterer ikke for tiden)
Menigheden vælger 2 medlemmer til kredsrådet. Valget gælder for to år og finder sted i lige årstal. Blandt
spejderforældrene vælges yderligere 2 medlemmer.

Årsmøde-/Missionsstævne-repræsentanter
Repræsentanterne vælges på menighedens februar/marts møde. Præsten repræsenterer normalt menigheden. Pt. vælges
yderligere to repræsentanter i henhold til Baptistkirkens regler om, at menigheden må sende 3 repræsentanter.

Specielle opgaver:
Valg til specielle opgaver som f.eks. arkivar, kontaktperson til International Mission og til baptist.dk er på ubestemt tid.

Ad hoc udvalg:
Menigheden kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg til løsning af bestemte opgaver.

Bækken:
§ 4 i Vedtægter for Bækken citeres her: ”Institutionens øverste ledelse er en bestyrelse på 5 medlemmer. Menigheden
vælger de 5 medlemmer plus 2 suppleanter, fortrinsvis en repræsentant fra hver af menighedens ungdomsorganisationer.
En repræsentant fra menighedsrådet skal deltage i bestyrelsen. Menighedens forslagskomité har til opgave at finde
kandidater. Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år. Valget sker hvert andet år.
Ovenstående valgregler er vedtaget på menighedsmøderne den 4. marts og 24. maj 2007 og i forbindelse med ændring af
menighedens ledelse revideret/ændret ved menighedsmøderne den 7. marts og 20. maj 2010.

