Vedtægter
for Karmelkirkens Baptistmenighed
§1.
Menigheden består af de til enhver tid værende medlemmer. Om nogen er medlem beror på den i medlems-protokollen indeholdte
fortegnelse.
§2.
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 personlig.
§3.
Menigheden hæfter med sine ejendele for opfyldelse 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 personligt for menighedens forpligtelser.
§4.
Menighedens anliggender afgøres på forhandlingsmøderne ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte.
Hvert medlem har én stemme.
Er stemmetallet lige, afstemmes på ny, men opnås da ikke flertal for forslaget, er det forkastet. Køb og salg af fast ejendom og andre sager af
særlig betydning skal vedtages på to på hinanden følgende forhandlingsmøder.
For så vidt angår vedtægtsændringer se § 12
Menighedens forhandlingsmøder er dels ordinære, dels ekstraordinære.
A. Ordinære forhandlingsmøder afholdes i månederne marts og oktober.
Indkaldelse til ordinært forhandlingsmøde sker ved annoncering i menighedens blad med mindst 4 ugers varsel.
Dagsorden fremlægges i kirken senest to søndage før forhandlingsmødets afholdelse. Dagsorden fremsendes efter anmodning.
Forslag til behandling på forhandlingsmødet skal være menighedsrådets formand i hænde senest 3 uger før forhandlingsmødets
afholdelse.
B. Ekstraordinære forhandlingsmøder kan forlanges afholdt af:
1. Menighedsrådets formand.
2. Et flertal af menighedsrådets medlemmer.
3. Ved skriftlig henvendelse fra mindst 10% af menighedens medlemmer.
Senest 14 dage efter, at henvendelsen herom er modtaget, skal menighedsrådet ved skriftlig udsendelse af dagsorden indkalde til et
sådant ekstraordinært forhandlingsmøde. Dagsorden skal udsendes senest 8 dage før den dato, forhandlingsmødet afholdes.
C. Forhandlingslederen leder menighedens forhandlingsmøder. Såfremt forhandlingslederen er forhindret i at være til stede, ledes
forhandlingerne af en af menigheden i hvert enkelt tilfælde valgt ordstyrer.

D. Over menighedens forhandlinger føres en af dens styrelse autoriseret forhandlingsprotokol, der skal udvise de trufne bestemmelser.
Det tilførte oplæses enten straks eller ved det følgende ordinære forhandlingsmøde. Når det 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 tredjemand.
En udskrift som den nævnte er også gyldig legitimation overfor tredjemand, som menigheden bemyndiger til udførelse af et vist
erhverv.
I økonomiske anliggender, herunder køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån o. l. er menighedsrådets formand, menighedens
kasserer og forhandlingslederen i forening underskriftsberettigede.
Forhandlingsmødets sekretær fører protokol over menighedens forhandlingsmøder.
§5.
Menighedens regnskab føres af en af menigheden valgt kasserer.
Menighedens regnskabsår er kalenderåret.
Menighedens regnskaber revideres af mindst to af menighedens revisorer.
Organisationernes regnskaber revideres af to af menigheden valgte revisorer.
Menighedens regnskaber forelægges til godkendelse på menighedens årsmøde eller på det ordinære forhandlingsmøde i marts, medens
uddrag forelægges til godkendelse ved de or-dinære forhandlingsmøder.
Budget for det kommende år fremlægges af menighedsrådet ved forhandlingsmødet i oktober.
§6.
Menighedsrådet består af 4 medlemmer samt menighedens præst, som er selvskrevet medlem.
Forhandlingsmødet kan beslutte, at menighedsrådet udvides med andre lønnede missionsarbejdere.

§7.
Valg til tjenester i menigheden - herunder menighedsrådets sammensætning - følger af valgregler godkendt af forhandlingsmødet.
Forhandlingsmødet godkender ligeledes en plan for opgavefordelingen i menigheden.
§ 8.
Ved menighedens deling skal ejendele fordeles efter bedste skøn ved forhandling mellem begge parter. Kan overensstemmelse ikke
opnås, henvises sagen til afgørelse i Baptistkirken i Danmarks ledelse.
§ 9.
Dersom en del af menigheden 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.
§ 10.
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 eventuelle formue, idet
der ved denne afgørelse tages hensyn til modtagne tilskud til menigheden og til fremtidige missionsmuligheder.
§ 11.
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 efter hinanden følgende forhandlingsmøder, beslutning om, hvorvidt menigheden skal fortsætte som selvstændig menighed eller opløses
som sådan, for at indgå som en del af en anden baptistmenighed. Menighedens aktiver skal ved opløsning - uanset årsag - overføres til anden
baptistmenighed eller til Baptistkirken i Danmark.
§ 12.
Enhver, der optages i menigheden, anerkender derved disse vedtægter i et og alt.
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved vedtagelse på to på hinanden følgende forhandlingsmøder, hvoraf mindst det ene skal
være et ordinært forhandlingsmøde.
Disse vedtægter er vedtaget på forhandlingsmøderne 30. april 1971 og 27. august 1971.
Ændringer vedtaget på forhandlingsmøderne:
14. september og 16. november 1984,
8. maj og 11. september 1987,
19. maj og 15. september 1989,
30. maj og 4. september 1994,
22. marts og den 24. maj 2004,
18. maj og 21. september 2009,
17. september og 25. november 2018.
Optagelse i Karmelkirkens
medlemsprotokol kan ske
på følgende måder:
A. Medlemskab af menigheden opnås på vedkommendes begæring ved dåb i den treenige Guds navn, efter bekendelse af tro på Jesus
Kristus som Herre og Frelser.
B. Ved tilflytning fra anden baptistmenighed.
C. Ved overførsel fra andet kirkesamfund, under forudsætning af, at vedkommende er døbt med bekendelsesdåben.
D. Medlemmer af barnedøbende kirker, for hvem deres dåb er en gyldig handling, således at dåb for dem er en omdåb, der indebærer et
nej til deres kristne baggrund, kan modtages som medlemmer på grundlag af deres bekendelse af tro på Jesus Kristus som Herre og
Frelser og på grundlag af den gyldighed, deres dåb har for dem.
Forud for dåb og overførsel, forudsættes en personlig samtale med menighedens præst om menighedens liv og virke.

