Vedtægter for Baptistkirken Pandrup-Birkelse.
§1
Menighedens navn er Baptistkirken Pandrup Birkelse og udgør som
sådan en del af Baptistkirken Danmark. Menighedens adresse er
bopælen for den til enhver tid værende præst/forstander, subsidiært
menighedsrådsformand

§2
Menighedens opgave er at:
Forkynde evangeliet om Jesus Kristus.
Undervise om Guds rige.
Have omsorg for medmennesker.
Fremme nytestamentligt menighedsliv.
Menigheden bekender troen på den ene Gud som Fader, Søn og
Helligånd. Menigheden er en del af den kristne kirkes
verdensomspændende fællesskab.
Menigheden anerkender Bibelen som vigtigste norm for tro og
kristenliv
Pandrup-Birkelse Baptistkirke praktiserer alene bekendelsesdåb.
Dåben sker på baggrund af en personlig bekendelse af troen på Jesus
Kristus som Guds søn og sin personlige Herre og Frelser.
For at blive medlem af Pandrup-Birkelse Baptistkirkes
menighedsfællesskab skal man bekende sin tro på Jesus Kristus som
Guds søn og som sin personlige Herre og Frelser.
Det betyder af man kan blive medlem af menigheden/kirken på 2
måder:
1. Ved bekendelsesdåb
2. På bekendelse
I begge tilfælde sker optagelsen efter en samtale med menighedens
præst og én fra menighedsrådet. Man skal i begge tilfælde tilslutte sig
menighedens dåbs- og menighedssyn.
I perioder uden præst er det menighedsrådets formand og én fra
menighedsrådet der gennemfører optagelsessamtalerne.

§3
Menigheden består af de til enhver tid værende medlemmer.
Menighedens medlemmer består af de personer der er opført i
menighedens protokol.

§4
Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person.
Det enkelte medlem har ikke som sådan nogen ejendomsret over
noget menigheden tilhørende.
Som følge heraf kan det enkelte medlem ikke på nogen måde råde
over menighedens ejendele, udover hvad der følger af dets stemmeret
i menighedens anliggender. Et medlems stemmeret er rent personligt.

§5
Menigheden som juridisk person hæfter med sine ejendele for
opfyldelsen af de af menigheden som sådan stiftede forpligtelser.
Der kan ikke under nogen omstændigheder i menighedens ejendele
søges sikkerhed eller fyldestgørelse for medlemmers private gæld
ligesom menigheden ikke kan søge sikkerhed i medlemmers private
ejendom.

§6
Menighedens regnskab fremlægges hvert år på menighedsmøde.
Regnskabet føres af en af menigheden valgt kasserer og revideres af 2
af menigheden valgte revisorer. Disse revisorer kan ikke samtidig være
medlemmer af menighedsrådet.

§7
Menighedens anliggender afgøres på menighedsmøder(ne) ved
afstemning. Et forslag er vedtaget når over halvdelen af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer ja til forslaget. Hvert medlem har en
stemme. Kun menighedens medlemmer har stemmeret. Er
stemmetallet lige, afstemmes på ny; men opnås da ikke flertal for
forslaget, er det forkastet. Sager, der af menighedsråd eller

menighedsmødet vurderes som værende af vidtrækkende betydning
for menigheden, skal forelægges på 2 på hinanden følgende
menighedsmøder.
Afstemning er mundtlig, men hvis der på menighedsmødet foreligger
ønske herom, skal der holdes skriftlig afstemning.

§8
Den daglige ledelse af menigheden, herunder udførelse af de på
menighedsmøderne trufne afgørelser, foretages af den af menigheden
valgte ledelse (menighedsrådet) i samarbejde med den/de af
menigheden ansatte missionsarbejder(e). Menighedens ledelse består
af et menighedsråd på 6 medlemmer, samt menighedens ansatte
missionsarbejder(e). Menighedsrådet konstituerer sig med formand,
næstformand og sekretær. Menighedens præst kan ikke være
formand.
Menighedsrådet vælges på årets sidste ordinære menighedsmøde i
henhold til valgregler.

§9
Menighedsrådet kan efter behov og muligheder nedsætte et antal
udvalg til forskellige klart definerede opgaver i menigheden. Sådanne
udvalg skal fortrinsvis bestå af frivillige efter aktuelle behov og
muligheder. Udvalgenes sammensætning og opgavedefinition skal
godkendes på et menighedsmøde.

§11
Over menighedsmødernes forhandlinger føres en af dens ledelse
autoriseret forhandlingsprotokol, der skal udvise trufne bestemmelser.
Det tilførte oplæses og godkendes straks ved menighedsmødets
afslutning.
Når protokollen er godkendt af menighedsmødet, danner denne – eller
en af forhandlingslederen og sekretæren bekræftet udskrift af denne –
gyldigt 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 menighedens præsidium, der
består af sekretær, kasserer og præst/forstander, repræsenterer
menigheden som juridisk person.
Er der i en periode ikke en præst/forstander, er formanden for
menighedsrådet medlem af præsidiet.
De tre medlemmer af præsidiet er under et underskriftsberettigede
overfor offentlig myndighed og i alle økonomiske anliggender, når
menighedsmødet har vedtaget pågældende anliggende.

§12
Såfremt menigheden deles, skal dens ejendele fordeles efter bedste
skøn ved forhandling mellem begge parter. Kan overensstemmelse
ikke opnås, henvises sagen til afgørelse i Baptistkirkens ledelse.

§10

§13

Ordinære menighedsmøder afholdes mindst fire gange årligt. Ledelsen
kan herudover indkalde til ekstraordinært menighedsmøde med
mindst fem dages varsel.
Ved årets sidste ordinære menighedsmøde vælges efter valgreglerne
og med omgående virkning menighedsråd, sekretær, kasserer,
revisorer og forhandlingsleder samt suppleanter. Genvalg kan finde
sted. En sammenhængende periode i menighedsrådet kan maximalt
udgøre ti år.

Dersom en del af menigheden skiller sig fra menigheden og
Baptistkirken i Danmark har den ingen lod eller del i menighedens
ejendele og kan følgelig ikke gøre krav gældende af nogen som helst
art.

§14
Hvis menigheden udtræder eller udskilles af Baptistkirken i Danmark,
træffes der efter aftale med Baptistkirkens ledelse på to på hinanden

følgende menighedsmøder beslutning om, hvad der skal ske med
menighedens ejendele og eventuelle formue, idet der ved denne
afgørelse tages hensyn til modtagne tilskud til menigheden og
fremtidige missionsmuligheder.

§15
Hvis menighedens medlemstal er gået ned til 7 – om ikke før – skal der
ske henvendelse til Baptistkirkens ledelse. Der træffes der, på to på
hinanden følgende menighedsmøder, 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 – uanset årsag – overføres til
en anden baptistmenighed eller til Baptistkirken i Danmark

Valgregler for Baptistkirken PandrupBirkelse
Menighedsrådet
Menighedsrådet består af 6 valgte medlemmer samt menighedens
ansatte missionsmedarbejder(e).
Valg til menighedsråd finder sted på årets sidste ordinære
menighedsmøde.
Valgperioden er to år og tre medlemmer er på valg hvert år.

Ethvert medlem har ret til at foreslå kandidater og ethvert medlem
kan opstilles til valget. Der skal foreligge tilsagn fra den opstillede
kandidat.

Valg:
På det menighedsmøde, hvor valget finder sted offentliggøres alle
foreslåede navne i alfabetisk rækkefølge.
Valget er skriftligt og afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Ved stemmelighed stemmes der igen mellem kandidater, der har
fået lige mange stemmer og den runde er da afgørende.
De to ikke-valgte med højest stemmetal fungerer som suppleanter
for et år.
De valgtes navne offentliggøres uden angivelse af stemmetal.
De valgte træder straks i tjenesten.

Konstituering:
Menighedsrådet konstituerer sig (selv) med formand,
næstformand og sekretær og stedfortræder for sekretæren på
første møde efter valget
Valgforberedelse:
Det påhviler menighedsrådet i god tid før valget at gøre
menigheden opmærksom på valget, evt. ved udsendelse af
formularer til opstilling af kandidater.
Medlemmer, der ikke ønsker genvalg, skal gøre menighedsrådet
opmærksom på dette senest to måneder før valget.

Valget foregår i to dele.
Opstilling af kandidater:
Opstilling til valg til menighedsrådet sker ved skriftligt forslag, som
skal være menighedsrådet i hænde senest tre uger før valget
finder sted.

Brevstemmer:
Medlemmer, der ønsker at brevstemme, kan en uge før valget få
udleveret en stemmeseddel af menighedsrådet. Brevstemmer
afleveres i lukket kuvert og indgår i optællingen på
menighedsmødet.

Forhandlingsleder:
Menighedsmødet vælger forhandlingsleder og suppleant.
Valgperioden er 2 år og valg finder sted i ulige år.

Sekretær
Menighedsmødet vælger sekretær og suppleant.
Valgperioden er 2 år og valg finder sted i ulige år.

Kasserer
Menighedsmødet vælger kasserer.
Valgperioden er 4 år, med udgangspunkt i år 2000.

Generelt
Valg finder sted på årets sidste ordinære menighedsmøde.
Hvor intet andet er angivet, er valgene mundtlige, men hvis der på
menighedsmødet foreligger ønske herom, skal der holdes skriftlig
afstemning.

Ikrafttræden:
Vedtægter og valgregler træder i kraft umiddelbart efter
godkendelse på menighedsmøde.
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Revisorer
Menighedsmødet vælger 2 revisorer.
Valgperioden er 2 år og én er på valg hvert år.

Kirkeværgeråd
Menighedsmødet vælger 3 personer for hver kirke.
Valgperioden er 3 år og én er på valg hvert år.

Festudvalg
Menighedsmødet vælger 6 personer.
Valgperioden er 2 år og tre er på valg hvert år.

Gudstjenesteudvalg
Menighedsmødet vælger 4 personer.
Valgperioden er 2 år og 2 er på valg hvert år.

Menighedens repræsentanter til landskonference
Menighedsmødet vælger 3 personer.
Valgperioden er 1 år og 3 er på valg hvert år.

Flemming Christensen

Lisbeth Kjeldgaard

Anders Hyldgård

