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§1

Menigheden i Vadum, der i 1888 stiftedes under navnet Haldager menighed, er
tilsluttet Det Danske Missionsforbund.
Menighedens navn er Vadum menighed, og er hjemmehørende i Vadum Frikirke,
Ellehammersvej 14, Vadum. CVR nr.: 25951018

§2

Menighedens funktion er - med Det nye Testamente som forbillede - at være et
fællesskab af mennesker, der bekender sig til Jesus Kristus som Frelser.
Menighedens opgaver er gennem menighedsliv at styrke den enkelte i troen, og
at forkynde evangeliet om den opstandne Herre og Frelser, Jesus Kristus.

§3

Gennem tilslutning til Det Danske Missionsforbund vil menigheden bistå Missionsforbundet i dets indsats for evangeliets forkyndelse, Guds riges udbredelse og
den kristne enhed.

§4

Menigheden går ind for Missionsforbundets principper, således som disse er udtrykt i synodeudtalelsen af 1967, omhandlende kirke- og menighedssyn, sakramenteopfattelse og bibelsyn.

§5.1 Som medlem i menigheden kan den optages, der bekender sig til tro på Jesus
Kristus som Herre og Frelser.
På den samme bekendelse kan også optages sådanne, som ønsker at beholde sit
medlemskab i Den danske Folkekirke eller et af de trossamfund, der er tilsluttet
eller ville kunne tilsluttes Frikirkenet. Et sådant medlemskab betegnes som „associativt“.
Optagelse af medlemmer fra andre menigheder i Missionsforbundet kan ske, når
der medbringes flyttebevis fra den menighed, der fraflyttes.
Den, der ønsker optagelse i menigheden, fremsender anmodning derom til menighedens præst, formand eller sekretær, som gør sig bekendt med ansøgerens
vidnesbyrd og forhold.
Menighedsrådet afgør, hvorvidt optagelse kan finde sted.
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§5.2 Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af menigheden ved skriftlig henvendelse til menighedens præst, formand eller sekretær. Udmeldelsen vil blive behandlet på næstkommende menighedsrådsmøde hvorefter udmeldte medlem vil modtage en skriftlig bekræftelse på medlemskabets ophør.
§5.3 Ønsker et medlem overflytning til en anden menighed i Det Danske Missionsforbund kan dette ske ved skriftlig henvendelse til menighedens præst, formand eller sekretær. Anmodningen vil blive behandlet på næstkommende menighedsrådsmøde hvorefter medlemmet vil modtage et flyttebevis som bekræftelse. Flyttebeviset anvendes som dokumentation overfor den modtagende menighed.
§5.4 Hvis et medlem af menigheden fører en adfærd, der er i åbenlys modsætning til
kristen bekendelse, og ikke tager imod formaning af menighedens åndelige ledere, kan medlemmet udelukkes af menigheden. Et udelukket medlem kan genoptages, såfremt det erkender sin synd og vil afstå fra den. Et medlem, der er udelukket fra en anden menighed, kan ikke optages uden i god forståelse med den
menighed, hvor udelukkelsen er sket.
§6

Den besluttende myndighed i menigheden er menighedsmødet. Dette skal for at
være lovligt være indkaldt af menighedsrådet, enten ved med 14 dages varsel at
være bekendtgjort i det lokale menighedsblad, eller ved skriftlig meddelelse, der
senest 8 dage før menighedsmødet er sendt til menighedens medlemmer.

§7

På
tid
1.
2.

menighedsmødet afgøres menighedens anliggende. Følgende punkter skal alforekomme på dagsordenen:
Forhandlingsprotokol
Beretning

3. Indkomne forslag
4. Eventuelt.
Under menighedsmødet hører altid:
5. Kaldelse af prædikant
6. Større bevillinger og økonomiske dispositioner
7. Godkendelser af regnskaber.
Over de på menighedsmøderne førte forhandlinger føres en protokol, der underskrives af såvel menighedsrådets medlemmer som dirigenten.
§8

Ethvert medlem af menigheden har stemmeret, der udøves ved personligt fremmøde på menighedsmødet. I tilfælde af sygdom og bortrejse kan stemme afgives
pr. brev. Når det forlanges, skal afstemning være skriftlig. I tilfælde af stemmelighed falder forslaget. Dog kan menighedsmødet beslutte at udsætte en afgørelse til næste menighedsmøde.
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Menighedens ledelse er menighedsrådet, der består af fem eller syv medlemmer.
Menighedsrådet vælges på menighedens årsmøde for en periode af 2 år.
Genvalg kan finde sted.
Alle medlemmer af menigheden kan foreslås og vælges til menighedsrådet.
Forslag til kandidater til valget skal være menighedsrådet skriftligt i hænde senest 28 dage før årsmødet.
Af forslaget skal det fremgå, at kandidaten har været forespurgt af forslagsstilleren.
Menighedsrådet konstituerer sig selv med valg af en formand for menighedsrådet, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Menighedsrådet afgår skiftevis med 2(3) eller 3(4) medlemmer hvert år.
Årsmødet vælger suppleant, der indtræder i menighedsrådet i tilfælde af vakance. Suppleanten vælges på menighedens årsmøde for en periode på 1 år.
Alle valg til menighedsrådet er skriftlige.
Øvrige ledere i menighedens forskellige afdelinger samt permanente udvalg skal
godkendes af menighedsmødet (årsmødet). Den lokale Børne- og Ungdomsstyrelse (BUS) er ikke omfattet af denne bestemmelse, men menighedens repræsentant i BUS vælges af årsmødet.

§ 10

Ethvert medlem kan indsende forslag til behandling og afgørelse på menighedsmødet. Eventuelle forslag, gælder også for valg til menighedsrådet, skal være
menighedsrådet i hænde senest 28 dage før menighedsmødets afholdelse. Forslag, der fremkommer under menighedsmødet, kan af menighedsrådet udsættes
indtil behandling har fundet sted på et menighedsrådsmøde.

§ 11

Menighedsrådet repræsenterer menigheden og er ansvarlig for den daglige administration. Menigheden tegnes af menighedsrådets formand (evt. menighedsrådets formand, næstformand og kasserer i forening).
Over menighedsrådets møder føres en protokol, som underskrives af menighedsrådets medlemmer.
Menighedsrådets medlemmer skal være åndelige vejledere i menigheden og med
kærlighed og uselviskhed tage vare på menighedens åndelige og timelige fornødenheder. De skal føre tilsyn med menighedens enkelte arbejdsgrene, besøge
syge og fraværende medlemmer, og så vidt det er muligt bilægge tvistigheder og
vejlede i overensstemmelse med Guds ord. Endvidere skal de tage vare på forkyndelsen og sakramenternes forvaltning.
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Ethvert medlem af menigheden bør yde af sine timelige midler i forhold til, hvad
enhver er betroet af Gud. For de økonomiske forpligtigelser hæfter kun menigheden som sådan - ikke de enkelte medlemmer.
Intet medlem har nogen personlig ejendomsret til menighedens ejendele.
Alle vigtige økonomiske beslutninger taget af menighedsrådet skal forelægges
menigheden til godkendelse på menighedsmødet.
Vigtige forretningstransaktioner som køb, salg og pantsætning af fast ejendom
kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde, hvortil alle medlemmer er
indvarslet mindst 8 dage før mødet, og med mindst 2/3 majoritet af menighedens samtlige medlemmer. Hvis først indkaldte møde ikke er beslutningsdygtigt,
indkaldes til et nyt møde med 14 dages varsel, og dette møde er herefter beslutningsdygtigt med almindelig majoritet.
Menighedens regnskaber revideres af to revisorer, der vælges på menighedsmødet. Revisorer vælges på menighedens årsmøde for en periode på 2 år.

§ 13

Såfremt opståede tvistigheder i menigheden ikke kan bilægges, skal Missionsforbundets ledelse anmodes om at mægle. Lykkes mæglingen ikke, er ledelsens
kendelse afgørende. Opstår der splittelse i menigheden, tilfalder dens ejendom
den part, som Missionsforbundets ledelse tilkender det, uanset om dette er majoriteten eller minoriteten.
Opløses menigheden, tilfalder dens ejendom Missionsforbundet. Så længe menighedens medlemstal ikke er under fem, er den at betragte som menighed.

§ 14

Udmeldelse af Det Danske Missionsforbund kan foregå, såfremt beslutningen er
vedtaget med 2/3 af menighedens medlemmer på et menighedsmøde, som med
angivelse af tydelig dagsorden er annonceret i Missionsforbundets organ mindst
to måneder før mødets afholdelse, og såfremt forbundsrådet med to måneders
varsel skriftlig er indbudt til dette møde og herunder har lejlighed til at tale Missionsforbundets sag.
Opnås der ikke kvalificeret majoritet på 2/3 af menighedens medlemmer til beslutning om udmeldelse, kan udmeldelse ske på et menighedsmøde, som finder
sted mindst seks måneder efter. Ved dette sidste menighedsmøde kræves 2/3 af
de fremmødte medlemmers stemmer, for at udmeldelsen kan være gyldig.

§ 15

Ændring af vedtægterne kan kun ske på et ordinært årsmøde.
Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Ekstraordinært menighedsmøde kan indkaldes såfremt 1/5 af menighedens medlemmer eller to menighedsrådsmedlemmer fremsætter begæring herom.
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Vedtaget på menighedens årsmøde den 22. januar 1978.
Revideret på menighedens årsmøde den 09. februar 1988.
Revideret på menighedens årsmøde den 29. januar 1991.
Revideret på menighedens årsmøde den 4. marts 2010.
Revideret på menighedens årsmøde den 28. februar 2013
Revideret på menighedens årsmøde den 8. marts 2018
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