
 

Kristuskirkens Baptistmenighed er med udgangen af 2014 etableret som en sammenlægning           
(fusion) mellem Kristuskirkens Baptistmenighed CVR 20843012 og regen CVR 29672628 med           
følgende  

VEDTÆGT FOR  
KRISTUSKIRKENS BAPTISTMENIGHED 

CVR 20843012  

1. Navn, hjemsted og grundlag  

1.1 Menighedens navn er Kristuskirkens Baptistmenighed. Menighedens binavne er regen 
og Kristuskirken.  

1.2 Menighedens hjemsted er Københavns kommune.  

1.3 Menigheden er en selvstændig, evangelisk frikirke, der er medlem af BaptistKirken i 
Danmark  

2. Bekendelse og formål  

2.1 Menighedens opgave er at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus, 
hvilket  

betyder, at vi kalder mennesker til:  

at leve i relation til Gud  
at leve i relation til andre kristne  
at leve i relation til sin omverden.  

Samt at fremme nytestamentligt menighedsliv.  

3. Medlemmer og struktur  

3.1 Menigheden består af de til enhver tid værende medlemmer. Om nogen er medlem 
beror på den i medlemsprotokollen indeholdte fortegnelse.  
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3.2 Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte medlem 
har ikke nogen ejendomsret over noget menigheden tilhørende. Som følge heraf kan det 
enkelte medlem ikke på nogen måde råde over menighedens ejendele.  

3.3 Menigheden hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de i menigheden indgåede 
forpligtelser.  

3.4 Menighedens ejendom kan ikke stilles som sikkerhed for medlemmers private gæld.  

3.5 Et medlem/medlemmer hæfter ikke personligt for menighedens forpligtelser. 

3.6 Menigheden tegnes af menighedens præst og menighedsrådsformand i 
forening med det økonomiansvarlige medlem af menighedsrådet. Menighedsrådet 
kan udstede bankfuldmagt til menighedens kasserer eller andre.  

 

4. Menighedsråd  

4.1 Menighedsmødet vælger et menighedsråd efter særligt vedtagne regler.  

4.2 Menighedsrådet, der består af 6 personer og menighedens præst, forestår           
menighedens overordnede strategiske ledelse og er ansvarlig for, at der føres regnskab            
over menighedens økonomi af en af menighedsrådet udpeget kasserer  

4.3 Menighedsrådet fastsætter selv sin forretningsorden og protokollerer sine 
beslutninger.  

 

5. Menighedsmøde  

5.1 Menighedsmøder afholdes efter behov og indvarsles af menighedsrådet mindst otte 
dage forud for mødet.  

5.2 Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte. Hvert medlem 
har én personlig stemme.  

5.3 Sager af særlig betydning fx vedtægtsændringer, køb og salg af fast ejendom,             
optagelse af lån og lignende forpligtelser skal vedtages på to på hinanden følgende             
menighedsmøder.  
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5.4 Der tages beslutningsreferat af menighedsmødet. Referatet godkendes af 
menighedsrådet.  

 

6. Menighedens årsmøde  

6.1 Menigheden indkaldes til årsmøde i løbet af kalenderårets sidste kvartal, senest 6 
uger før årsmødet finder sted.  

6.2 Indkomne forslag til årsmødets dagsorden skal være menighedsrådet i hænde senest 
14 dage før årsmødet  

6.3 Menighedsrådet skal til årsmødet udarbejde en målsætning i forhold til § 2 på såvel 
kort som langt sigt. Det er endvidere menighedsrådets opgave at udarbejde årsrapport og 
målsætning for det kommende år.  

6.4 Årsmødets dagsorden bør mindst indeholde følgende punkter:  

Årsberetning med fremlæggelse af målsætning, ideer og konkrete planer  

Fremlæggelse af foreløbig regnskab  

Fremlæggelse af budget.  

Valg af menighedsråd  

Valg af revisorer  

 

7. Regnskab og revision  

7.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.  

7.2 Regnskab revideres ved en af menigheden valgt revisor 

7.3 Menighedens reviderede regnskab fremlægges hvert år på et menighedsmøde inden 
udgangen af maj måned.  
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8. Menighedens deling  

8.1 Dersom en del af menigheden udskiller sig fra menigheden, har den ingen lod eller del                
i menighedens formue eller ejendele og kan følgelig ikke gøre krav gældende af nogen              
som helst art.  

 

9. Menighedens sammenlægning eller opløsning  

9.1 Menigheden kan træffe beslutning om at sammenlægges med en anden menighed.            
Hvis menigheden træffer beslutning om at opløses anvendes menighedens midler efter           
menighedsmødets beslutning til et formålsbeslægtet kirkeligt formål i Danmark.  

9.2 Beslutning om sammenlægning eller opløsning skal besluttes af mindst 2/3 af            
menighedsrådets medlemmer samt ved et simpelt flertal på 2 menighedsmøder afholdt           
med mindst 6 uger mellem de 2 møder. 

 

Senest vedtaget på menighedens årsmøde 2018, afholdt 12/1 2019 og ekstraordinært           
menighedsmøde afholdt 20/1 2019. 
 

 

4 af 4 


