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 Vedtægter for Vrå Baptistmenighed 
§1 Menighedens navn er Vrå Baptistmenighed. Menigheden er en del af Baptistkirken i Danmark. Den er dog 

selvbestemmende i forhold til andre menigheder og organisationer.  

§2 Formålsparagraf:  

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  

– forkynde evangeliet om Jesus Kristus.  

– undervise om Guds Rige.  

– have omsorg for næsten.  

III. Menigheden er en baptistmenighed. D.v.s.  

– Bibelen er vigtigste norm for tro og kristenliv.  

– Menigheden praktiserer alene bekendelsesdåb.  

– Menigheden består af bekendende kristne.  

– Alle medlemmer har indflydelse og ansvar.  

– Menigheden er en frikirke med demokratisk ledelse.  

§3 Medlemskab af Vrå Baptistmenighed kan opnås på følgende måder:  

A. Ved dåb efter personlig bekendelse af tro på Jesus Kristus.  

B. Ved overflytning fra anden menighed under forudsætning af, at vedkommende er døbt med 

bekendelsesdåben.  

C. Ved personlig bekendelse af tro på Jesus Kristus.  

Anmodning om dåb og optagelse rettes til præsten eller menighedsrådet.  

§4 Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke nogen 

ejendomsret over noget, der tilhører menigheden. Det enkelte medlems rådighed over menighedens 

ejendele begrænser sig til medlemmers personlige stemmeret i menighedens anliggender.  

§5 Der kan i menighedens ejendele ikke søges sikkerhed eller fyldestgørelse for medlemmers private gæld. 

Det enkelte medlem hæfter ikke personligt for menighedens forpligtelser. Menigheden hæfter alene med 

sine ejendele for de forpligtelser, den har stiftet.  

§6 Menighedens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på et 

menighedsmøde. Regnskabet føres af en af menigheden valgt kasserer. Revisionen foretages af 2 af 

menigheden valgte revisorer, der ikke samtidig kan være medlem af menighedsrådet.  

§7 Menighedens anliggender afgøres på menighedsmøderne ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte 

medlemmer. Der er dog ved valg mulighed for at stemme pr. brev iht. valgreglerne. Hvert medlem har én 

stemme. Er stemmetallet lige, stemmes der på ny, men opnås da ikke flertal for forslaget, er dette 

bortfaldet. Særlige betydningsfulde sager, f.eks. væsentlige trosspørgsmål, køb og salg af fast ejendom, 

optagelse af lån eller andre forpligtelser, skal vedtages på 2 på hinanden følgende menighedsmøder med 

mindst l uges mellemrum. Vedtægter for Vrå Baptistmenighed  
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§8 Menighedsmøderne afholdes regelmæssigt. De indkaldes gennem menighedens mødeprogram, og 

dagsordenen udleveres direkte til alle menighedens medlemmer. Ønskes sager behandlet på et 

forhandlingsmøde, må de være forelagt menighedsrådet senest 3 uger før mødet.  

Ekstraordinære menighedsmøder kan forlanges af:  

1. Menighedsrådets formand eller menighedens præst.  

2. Et flertal af menighedsrådsmedlemmer.  

3. Mere end 10% af menighedens medlemmer, der til menighedsrådet fremsender et skriftligt ønske herom. 

Dagsordenen til et ekstraordinært møde skal være sendt ud senest 14 dage efter, at henvendelsen er 

modtaget, og med mindst l uges varsel før mødet.  

Menighedsmøderne ledes af en af menigheden valgt forhandlingsleder. Hvis forhandlingslederen er 

forhindret i at være tilstede, ledes mødet af en af de fremmødte valgt ordstyrer.  

§9 Der skrives referat af menighedsmøderne og referatet føres til protollen. Referatet skal vise de under 

menighedsmøderne trufne bestemmelser. Referatet oplæses til godkendelse som sidste punkt på 

menighedsmødets dagsordenen. Når referatet er godkendt og underskrevet af forhandlingsleder og 

referent, danner den et gyldigt bevis for det passerede. Et gældende bevis er ligeledes en af 

forhandlingslederen og sekretærens bekræftet print eller kopi af protokollens referater.  

§10 Valget af menighedsråd, samt af de øvrige valgte til tjeneste i menigheden, følger den i menigheden 

aftalte valgprocedure.  

§11 Menighedsrådet består af menighedens præst(er) samt 4 af menigheden valgte medlemmer.  

§12 Menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Menighedsrådets 

formand tegner sammen med menighedens kasserer menigheden overfor offentlige myndigheder, samt i de 

økonomiske anliggender, som menighedsmødet har vedtaget.  

§13 Ved en eventuel deling af menigheden skal dens ejendele fordeles ved forhandling mellem parterne. 

Ved uoverensstemmelse herom, henvises sagen til afgørelse i Baptistkirken i Danmarks missionskomite.  

§14 Udskiller en del af menigheden sig fra menigheden og fra Baptistkirken i Danmark, har den ingen andel i 

menighedens ejendele, og kan ikke gøre krav gældende af nogen art.  

§15 Går menighedens medlemstal ned til 7 – om ikke før – skal der ske henvendelse til Baptistkirken i 

Danmark’s ledelse. Derefter træffes der, på 2 efter hinanden følgende menighedsmøder, beslutning om, 

hvorvidt menigheden skal fortsætte som selvstændig menighed eller opløses som sådan for at indgå i en 

anden baptistmenighed. Menighedens aktiver skal ved opløsning – uanset årsag – overføres til anden 

baptistmenighed eller til Baptistkirken i Danmark.  

§16 Enhver, der optages i menigheden, anerkender disse vedtægter i et og alt.  

§17 Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2 på hinanden følgende menighedsmøder. Ændringsforslag skal 

være forelagt menighedens medlemmer mindst 14 dage før 1. menighedsmøde. Vedtægter for Vrå Baptistmenighed  
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Disse vedtægter er vedtaget på menighedsmøderne den 31. maj 1998 og den 28. juni 1998 og er herefter 

gældende.  

Konsekvensrettet 4. december 2001 vedrørende navneændring fra „Det danske Baptistsamfund“ til 

„Baptistkirken i Danmark“.  

§9 rettet 9. oktober 2011 i forbindelse med af ændring af struktur. 
  


