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VEDTÆGTER FOR SILKEBORG BAPTISTMENIGHED

§ 1. Definition.
a) Silkeborg Baptistmenighed er en selvstændig baptistmenighed tilsluttet Baptistkirken i Danmark.
b) Menighedens formål er at være et kristent fællesskab og herudfra at forkynde det kristne evangelium.
c) Menigheden består af de til enhver tid værende medlemmer. Om nogen er medlem beror på den i
medlemsprotokollen indeholdte fortegnelse.
§ 2. Forhandlingsmøder.
a) Menighedens anliggender afgøres på forhandlingsmøderne, ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte
medlemmer. Hvert medlem har én stemme, stemmeretten er personlig.
Er stemmetallet lige, afstemmes på ny, men opnås da ikke flertal for forslaget, er det forkastet. Sager af særlig
betydning som f.eks. vedtægtsændringer, køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og andre forpligtelser skal
vedtages på to på hinanden følgende forhandlingsmøder, vedtægtsændringer dog på to på hinanden følgende
ordinære forhandlingsmøder.
b) Forhandlingsmøderne er dels ordinære, der afholdes på bestemte tider, dels ekstraordinære, der indvarsles
mindst 8 dage forud for mødet ved en af menighedens almindelige gudstjenester.
c) Over menighedens forhandlinger føres en af dens styrelse autoriseret forhandlingsprotokol, der skal udvise de
trufne bestemmelser. Når det tilførte er godkendt af menigheden, danner protokollen - 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 trediemand.
En udskrift som den nævnte er også gyldig legitimation over for trediemand for sådanne, hvem menigheden
bemyndiger til udførelsen af et vist hverv, hvorved bemærkes, at menighedsrådets formand, forhandlingsleder og
kasserer under ét er underskriftsberettigede over for offentlig myndighed og i alle økonomiske anliggender, når
forhandlingsmødet har vedtaget pågældende anliggende.
§ 3. Daglig ledelse.
a) Den daglige ledelse af menigheden, herunder udførelse af de på forhandlingsmøderne trufne afgørelser, foretages
af præsten samt et af menigheden efter særlige regler valgt menighedsråd, der udgør menighedens styrelse.
b) Nærmere afgrænsede opgaver, som iflg. stk. a) påhviler menighedsrådet og præsten, kan efter
forhandlingsmødets bestemmelse overføres til faste udvalg, f. eks. gudstjenesteudvalg, undervisningsudvalg, som
inden for deres fastsatte kompetence er sideordnet med menighedsrådet. Det tilstræbes at menighedsrådet er
repræsenteret i alle sådanne udvalg med mindst et medlem. Udvalgenes arbejde koordineres af menighedsrådet.
Forhandlingsmødet udarbejder retningslinjer for hvert sådant udvalg.
§ 4. økonomi.
a) Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke som sådan nogen
ejendomsret over noget menigheden tilhørende.
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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.
b) Menigheden hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af menigheden som sådan stiftede forpligtelser.
Derimod kan der ikke i menighedens ejendele søges sikkerhed eller fyldestgørelse for medlemmers private gæld.
Medlemmerne hæfter ikke personlig for menighedens forpligtelser.
c) Menighedens regnskab fremlægges hvert år på et forhandlingsmøde. Regnskabet føres af en af menigheden valgt
kasserer og revideres af mindst 2 af menigheden valgte revisorer. Disse revisorer kan ikke samtidig være
medlemmer af menighedsrådet.
Forhandlingsmødet kan i stedet for at vælge revisorer bestemme at lade revisionen udføre af en registreret eller
statsautoriseret revisor.
§ 5. Menighedens deling.
a) Hvis menigheden deles, skal dens ejendele fordeles efter bedste skøn ved forhandling mellem begge parter. Kan
overensstemmelse ikke opnås, henvises sagen til afgørelse i ledelsen for Baptistkirken i Danmark.
b) Dersom en del af en menighed udskiller 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.
§ 6. Udtrædelse af Baptistkirken i Danmark.
Hvis menigheden udtræder eller udskilles af Baptistkirken i Danmark, træffes der efter aftale med ledelsen i
Baptistkirken i Danmark på to på hinanden følgende forhandlingsmøder 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 til fremtidige missionsmuligheder.
§ 7. Menighedens opløsning.
a) Hvis menighedens medlemstal er gået ned til 7 - om ikke før - skal der ske henvendelse til ledelsen i
Baptistkirken i Danmark. Derefter træffes der på to på hinanden følgende forhandlingsmøder beslutning om,
hvorvidt menigheden skal fortsætte som selvstændig menighed eller opløses som sådan, evt. for at indgå som del af
en anden baptistmenighed.
b) Menighedens aktiver skal ved opløsning - uanset årsag - overføres til anden baptistmenighed eller til
Baptistkirken i Danmark.
§ 8. Enhver, der optages i menigheden, anerkender derved disse vedtægter i ét og alt.

Vedtaget på menighedsmødet d. 3. november 2019 og d. 24. maj 2020

_________________(sign)_______________

_________________(sign.)______________

Søren P. Grarup, menighedsrådet kontakt

Kurt Sørensen, menighedsråd og forhandlingsleder

________________(sign.)_______________

________________(sign.)______________

Merethe Gjerløv, menighedsmødets sekretær

Johannes Skårhøj, kasserer

