DEF's vedtægt 2020
§ 1 Navn eg hjemsted
1. Menighedens navn er: Den Evangeliske Frikirke.
2. Menigheden er stiftet d. 22. marts 1888, som Den frie Mission i Randers.
Pinsekirken i Randers blev i 2019 en del af Den Evangeliske Frikirke. Pinsekirken i Randers blev stiftet i 1926.
Kirkens hjemsted er i Randers Kommune.
§ 2 Formål
1. Menighedens formål er at være et fællesskab for mennesker, der bekender sig til en levende tro på Jesus
Kristus som Herre og Frelser.
2. Menigheden bekender sig til den almindelige kristne trosbekendelse (den apostolske) og har Bibelen som
rettesnor for liv og lære. Menighedens
forståelse af Bibelens lære er uddybet i Trosgrundlaget, og ændringer heri
kræver samme flertal som vedtægtsændringer.
3. Menighedens opgave er gennem sit liv at styrke den enkelte i troen og at
forkynde evangeliet om den opstandne Herre og Frelser, Jesus Kristus.
4. Menigheden ønsker at arbejde for kristen enhed i overensstemmelse med Ny Testamente og at være aktiv i
mission, både nationalt og internationalt
§ 3 Medlemmer
1. AIie kan optages som medlem i menigheden. Det kræver dog, at man vil forpligte sig på formålet
2. Anmodning om optagelse i rneniqheden rettes til præst eller
menighedsrådsmedlem. Menighedsrådet afgør, om optagelse kan finde sted.
3. Hvis et medlem af menigheden lever et liv i åbenlys modsætning til
Bibelens lære og ikke tager imod formaning, kan menighedsrådet anmode vedkommende om at træde ud af
menigheden. Hvis denne anmodning afvises, kan menighedsrådet fratage den pågældende medlemskabetnæstfølgende menighedsmøde orienteres om beslutningen.
4. Et udelukket medlem kan genoptages, såfremt syndserkendelse og forsoning finder sted.
5. Ethvert medlem bør virke for at fremme menighedens formål ved frivilligt at tjene med sine åndelige nådegaver
og efter evne bidrage praktisk og økonomisk til menighedens liv.
6. Udmeldelse skal ske skriftligt. Kommer et medlem ikke længere i

menigheden, kan medlemmet slettes. Sletning kan først ske efter to
skriftlige henvendelser.
§ 4 Menighedsmødet
1. Menighedsmødet er menighedens øverste myndighed.
2. Menighedsrådet indkalder mødet skriftligt med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af mødets dagsorden.
Mødedato skal bekendtgøres senest 7 uger før mødet
3. Der afholdes mindst 2 menighedsmøder årligt.
Arsmødets afholdes i marts/april, og dagsorden skal mindst indeholde fig. punkter:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Godkendelse af referat fra sidste menighedsmøde.
3. Godkendelse af menighedsrådets beretning.
4. Godkendelse af revideret regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til menighedsrådet for 2 år.
7. Valg af revisor for 2 år.
8. Eventuelt.
Herudover afholdes et menighedsmøde i oktober/november. På dette møde skal budgettet for det kommende år
godkendes
4. Menighedsmødet godkender vedtægtsændringer og vigtige økonomiske dispositioner foretaget af
menighedsrådet. Endvidere drøftes menighedens arbejde.
5. Ethvert medlem kan indsende forslag til behandling på menighedsmødet.
Forslaget skal være menighedsrådet i hænde senest 3 uger før mødet.
6. Ethvert medlem har tale- og stemmeret, der udøves ved personligt
fremmøde.
7. Så vidt muligt bør alle beslutninger i menighedens fællesskab træffes i
enighed og uden afstemning.
8. For at et forslag er vedtaget, skal 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for.
9. Afstemning skal foretages, evt. skriftligt, hvis et medlem fremsætter ønske herom.
10. Der laves et beslutningsreferat ved alle møder, og referatet underskrives af dirigent og referent
11. Ekstraordinært menighedsmøde skal indkaldes med en motiveret
dagsorden, hvis 1/5 af menighedens medlemmer eller 1/3 af rneniqhedsrådet ønsker det.

12. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde, hvor mindst 2/3
af de fremmødte medlemmer stemmer for. Når ekstraordinære forhold omkring dette kræver det, kan
menighedsrådet indkalde til ekstraordinært menighedsmøde herom med en uges varsel.
§ 5 Menighedsrådet
Menighedens ledelse er menighedsrådet, som består af 5 - 7 valgte medlemmer. Ændringer i antallet skal
godkendes af årsmødet.
1. Menighedens ledende præst er automatisk medlem af menighedsrådet
2. Når egne ansættelsesforhold behandles, er man dog inhabil.
3. Menighedsrådet konstituerer sig selv
og fører referat avet sine beslutninger.
4. Valg til menighedsrådet gælder for 2 år, således at halvdelen er på valg på
årsmødet. Genvalg er muligt.
5. Menighedsrådet er forpligtet til senest 3 uger før årsmødet at have opstillet det nødvendige antal kandidater.
6. Ethvert medlem kan senest 6 uger før årsmødet fremkomme med skriftlige forslag til valget overfor
menighedsrådet.
7. Menighedsrådet er forpligtet til at orientere om valget i så god tid, at
tidsfristerne i stk. 5 og 6 kan overholdes.
8. Menighedsrådet skal optage dialog omkring valget med de foreslåede
kandidater, så hensigten i§ 4 stk.7 søges opfyldt.
9. I tilfælde af vakance kan menighedsrådet selv udpege en suppleant frem til næste årsmøde.
§ 6 Menighedsrådets opgaver.
Menighedsrådet repræsenterer menigheden og er ansvarlig for den daglige ledelse og administration.
Menighedsrådet skal påse:
1. at evangeliet om den opstandne Herre og Frelser, Jesus Kristus forkyndes i overensstemmelse med
Bibelens lære.
2. at menighedslivet styrker den enkelte i troen.
3. at hvert enkelt medlem opmuntres til at tjene fællesskabet.
4. at arbejdsgrenene vejledes og opmuntres.
5. at menighedens sociale og missionale engagement fremmes.
6. at den kristne enhed styrkes i overensstemmelse med Ny Testamente.

7. at menighedens forskellige arbejdsgrene virker for menighedens formål i respekt for hinanden.
§ 7 Menighedens ansatte
1. Den ledende præst ansættes af menighedsmødet efter indstilling fra menighedsrådet. Øvrige medarbejdere
ansættes af menighedsrådet. På menighedsmødet orienteres om alle ansættelser.
2. Den ledende præst og menighedsrådet aftaler vilkår for ansættelsen og udfærdiger sammen en kontrakt.
3. Præster er forpligtet til at virke for menighedens formål jf. § 2.
4. Medarbejderes ansættelsesforhold og evt. afskedigelse afgøres i
menighedsrådet. En evt. afskedigelse af den ledende præst skal forelægges og godkendes på et menighedsmøde.
§ 8 Uoverensstemmelser
Opståede uoverensstemmelser i menigheden bør bilægges ved vejledning ud fra Guds ord, som er menighedens
højeste autoritet i enhver sag. Menighedens eksterne rådgivere skal inddrages, og uoverensstemmelsen forsøges
bilagt gennem rådgivning, bøn og forsoning.
§ 9 Regnskab og revision
1. Menighedens regnskab følger kalenderåret.
2. Årsregnskabet revideres af en ekstern revisor, der vælges på årsmødet for 2 år.
§ 10 Tegning og hæftelse
1. Menigheden forpligtes ved underskrift af tre menighedsrådsmedlemmer i forening.
2. Menighedens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der
påhviler menigheden. Intet medlem har nogen personlig ejendomsret over
menighedens ejendele.
§ 11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde, hvor
mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.
§ 12 Opløsning af menigheden
Opløsning af menigheden kan kun ske, hvis;2/3 af menighedens medlemmer
kræver det.

Opløses menigheden, afgøres salg og fordeling af menighedens værdier ved
en beslutning, som skal godkendes af¾ af de fremmødte medlemmer, idet
alle menighedens værdier skænkes til en institution eller forening, som arbejder for menighedens formål.
Denne vedtægt er senest ændret på menighedens Årsmøde søndag den 14. juni 2020.06.27
Randers den 28. juni 2020: ·
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