Vedtægter for Sæby Baptistkirke
§l.
Sæby Baptistkirke er en del af Baptistkirken i Danmark.
Den er i forhold til andre menigheder og organisationer selvstændig.
Sæby Baptistkirkes formål er at være et kristent fællesskab og herudfra at forkynde det kristne
evangelium.
§ 2.
Menigheden består af de personer der er indskrevet i medlems protokollen.
Stk. 1. Som medlem af menigheden kan optages personer, der bekender Jesus Kristus som Herrer
og Frelser, og som på egen bekendelse er døbt i Faderens, Sønnens og Helligånden navn.
Stk. 2. 1 særlige tilfælde, hvor ansøgeren af personlige årsager, ikke ønsker at lade sig døbe med
bekendelsesdåben, kan personer der er barnedøbte i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn
optages i menigheden på bekendelse af deres tro.
Inden optagelsen kan finde sted, skal præsten og I eller 2 af menighedsrådet udpegede personer
have en personlig samtale med den, der ansøger menigheden om overført medlemskab.
Denne samtale skal bl.a. sikre, at vedkommende vedkender sig Baptismens trosopfattelse, og at
dette selvsagt medfører, at vedkommende fremover tror og handler som Baptist.
Selve optagelsen sker ved en Gudstjeneste. Optagelsen sker efter aflagt bekendelse over for
menigheden, med efterfølgende forbøn, velsignelse og velkomst i menigheden.
§3.
Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person.
Det enkelte medlem har ikke som sådan nogen ejendomsret over noget menigheden tilhørende.
§ 4.
Menigheden hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af menigheden som sådan stiftede
forpligtigelser. Derimod kan der ikke i menighedens ejendele søges sikkerhed eller fyldestgørelse
for medlemmers private gæld.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for menighedens forpligtelser.
§ 5.
Menighedens regnskab fremlægges hvert år på et forhandlingsmøde.
Regnskabet føres af en af menigheden valgt kasserer og revideres af mindst 2 af menigheden valgt
revisorer. Disse revisorer kan ikke samtidig være medlemmer af menighedsrådet.

§ 6.
Menighedens anliggender afgøres på forhandlingsmøderne ved simpel stemmeflerhed, og er åbne
for alle der er aktive i Sæby Baptistkirke.
På forhandlingsmøderne kan der forlanges tavshedspligt, ligesom der kan være særlige punkter
som alene er forbeholdt menighedens medlemmer.
Kun medlemmer har stemmeret og hvert medlem har en stemme, der er personlig. Alle
fremmødte har taleret. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Sager af særlig betydning som
f.eks. køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og andre forpligtigelser skal vedtages på to på
hinanden følgende forhandlingsmøder.
Den daglige ledelse af menigheden, herunder udførelsen af de på forhandlingsmøderne trufne
afgørelser, foretages af præsten, samt et af menigheden efter særlige regler valgt menighedsråd,
der udgør menighedens styrelse. Valgbar hertil er alene menighedens medlemmer. Sagernes
forelæggelse på forhandlingsmøder foretages efter forberedende behandling i menighedsrådet.
§ 7.
Menighedens forhandlingsmøder er dels ordinære, dels ekstraordinære.
Stk. l. Ordinære forhandlingsmøder afholdes minimum 2 gange om året.
Der indkaldes med mindst en uges varsel ved bekendtgørelse ved menighedens almindelige
gudstjenester eller møder.
Stk. 2. Ekstraordinære forhandlingsmøder kan forlanges afholdt af:
A. Menighedsrådets formand eller menighedens præst.
B. Et flertal af menighedsrådets medlemmer.
C. Mindst 10 % af menighedens medlemmer, såfremt disse skriftligt har meddelt
menighedsrådet ønske herom.
Der indkaldes med mindst en uges varsel ved bekendtgørelse ved almindelige gudstjenester eller
møder senest 14 dage efter, at henvendelsen herom er modtaget.
Stk. 3. Forhandlingsmøderne ledes af en af menigheden valgt forhandlingsleder.
Såfremt forhandlingslederen er forhindret i at være til stede, ledes forhandlingerne af en af
menigheden i hvert tilfælde valgt ordstyrer.
§ 8.
Over menighedens forhandlinger føres en autoriseret forhandlingsprotokol, der skal udvise de
trufne bestemmelser. Det tilførte oplæses enten straks eller ved en senere forhandling. Når det er
godkendt af menigheden, danner protokollen - eller en af forhandlingslederen og sekretæren
bekræftet udskrift af denne gyldig og fuldt juridisk bevis for det passerede, såvel over for
medlemmerne indbyrdes som over for tredjemand.

En udskrift som den nævnte er også gyldig legitimation over for tredjemand, for sådanne hvem
menigheden bemyndiger til udførelsen af et vist hverv, hvorved bemærkes, at menighedsrådets
formand samt en af menighedsrådets udvalgt person jf. menighedsrådets referat under et er
underskriftsberettigede overfor offentlig myndighed og i alle økonomiske anliggender jvf. § 6.
§ 9.
Såfremt menigheden deles, skal ejendele fordeles efter bedste skøn ved forhandling mellem begge
parter. Kan overensstemmelse ikke opnås, henvises sagen til afgørelse i Baptistkirken i Danmarks
missionskomite.
§ 10.
Dersom en del af menigheden udskiller sig fra menigheden og Baptistkirken i Danmark, har den
ingen lod og del i menighedens ejendele og kan følgelig ikke gøre krav gældende af nogen art.
§ 11.
Hvis menigheden udtræder eller udskilles af Baptistkirken i Danmark, træffes der efter aftale med
Baptistkirken i Danmarks ledelse på to på hinanden følgende forhandlingsmøder, beslutning om,
hvad der skal ske med menighedens ejendele og eventuel formue, idet der ved denne afgørelse
tages hensyn til modtagne tilskud til menigheden og til fremtidige missions muligheder.
§ 12.
Hvis menighedens medlemstal er gået ned til 7 - om ikke før - skal der ske henvendelse til
Baptistkirken i Danmarks ledelse. Derefter træffes der, på to på hinanden følgende
forhandlingsmøder, beslutning om, hvorvidt menigheden skal fortsætte som selvstændig
menighed eller opløses som sådan for at indgå som del af en anden baptistmenighed.
Menighedens aktiver skal ved opløsning - overføres til en anden baptistmenighed eller til
Baptistkirken i Danmark.
§ 13.
Enhver der optages i menigheden, anerkender derved disse vedtægter i et og alt.
§ 14.
Ændringer af disse vedtægter kan kun ske ved vedtagelse på to på hinanden følgende ordinære
forhandlingsmøder, når skriftligt forslag har været udsendt til menighedens medlemmer, og når
mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer derfor.
Nærværende vedtægter er vedtaget på følgende ordinære forhandlingsmøder:
1. gang, søndag, den 22-11-2016
2. gang, søndag, den 12-03-2017
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