
Vanløse Frikirkes vedtægter 
 
Menigheden og dens formål 

§1 
Vanløse Frikirke (i det følgende benævnt menigheden), der stiftedes i København den 25. 
marts 1954 under navnet menigheden Betlehem, er en selvstændig menighed, der er tilsluttet 
Det Danske Missionsforbund (i det følgende benævnt Missionsforbundet). 
 
§2 
Menighedens funktion er - med Det Ny Testamente som forbillede - at være et fællesskab for 
mennesker, der bekender Jesus Kristus som frelser. Menighedens opgaver er gennem et 
menighedsliv at styrke den enkelte i troen, og at udbrede evangeliet om den opstandne Herre 
og Frelser, Jesus Kristus. 
 
§3 
Gennem sin tilslutning til Missionsforbundet vil menigheden bistå dette i dets indsats for 
evangeliets forkyndelse, Guds riges udbredelse og den kristne enhed. 
 
§4 
Menigheden går ind for Missionsforbundets opfattelse af Bibelen som grundlag for 
menighedens tro, liv og lære, og henviser til Missionsforbundets synodeudtalelse af den 2. 
april 1967 og ”Tro til tiden” fra 2013. Enhver lære, som er i strid med Bibelen, forkastes. 
 
 
Menighedens ledelse 

§5 
Den øverst besluttende myndighed er menighedsmødet. 
 
Ordinære menighedsmøder indkaldes med 3 ugers varsel af menighedsrådet ved fremsendelse 
af dagsorden. 
Ekstraordinært menighedsmøde kan med 8 dages varsel indkaldes af menighedsrådet ved 
fremsendelse af dagsorden. 
 
Ekstraordinært menighedsmøde skal afholdes, såfremt 1/10 af menighedens medlemmer eller 
to menighedsrådsmedlemmer fremsætter begæring herom. 
 
Der afholdes mindst 2 ordinære menighedsmøder årligt, og følgende punkter skal altid 
forekomme på dagsordenen: 

1. Godkendelse af referat 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Eventuelt 

 
Afgørelse af følgende punkter henhører altid under et menighedsmøde: 

6. Kaldelse af præst(er) 
7. Væsentlige ændringer til forelagt budget 
8. Valg af repræsentanter til Missionsforbundets repræsentantskab, Efterskolen 

Lindenborgs repræsentantskab og lignende. 
 



På menighedens årsmøde, et ordinært menighedsmøde, der afholdes i perioden februar - april, 
foretages 
 

9. Valg af medlemmer til menighedsrådet, suppleant til menighedsrådet og intern 
revisor. Valg sker for en 2 årig periode (se §6). 

10. Godkendelse af registreret revisor for en 1 årig periode 
11. Godkendelse af årsregnskab 
12. Forelæggelse af årsbudget 

 
Personvalg sker ved almindelig skriftlig afstemning. Kaldelse af præster skal altid til 
afstemning. Alle andre personvalg skal kun til afstemning, såfremt der er flere kandidater end 
ledige pladser eller en af kandidaterne ønsker det. Genvalg til samtlige tillidsposter kan finde 
sted. 
 
Såfremt der ikke er kandidater til alle pladser, er de ledige pladser vakante indtil nyvalg kan 
ske. 
 
Menighedsmødet eller menighedsrådet kan beslutte at udsætte en afgørelse til næste 
menighedsmøde. Menighedsrådet afgør, hvorvidt for sent fremsatte forslag, herunder forslag, 
der fremkommer under menighedsmødet, kan behandles på det indkaldte møde, eller hvorvidt 
de skal udsættes til næste menighedsmøde. 
 
Der udarbejdes skriftligt referat fra menighedsmøderne. Referatet udsendes til samtlige 
medlemmer og skal godkendes på førstkommende menighedsmøde.  
 
§6 
Menighedens ledelse er menighedsrådet. 
 
Menighedsrådets opgave er at varetage den åndelige ledelse af menigheden samt at 
repræsentere menigheden i kirkelige og andre sammenhænge.  
 
Menighedsrådet er sammen med ansatte præst(er) ansvarlig for at sikre en sund forkyndelse 
og tryg atmosfære i gudstjenester, som i arbejdsgrene og aktiviteter. Desuden skal 
menighedsrådet og præst(er) sikre, at der drages omsorg for syge og fraværende medlemmer. 
 
Menighedsrådets opgave er herudover at varetage den praktiske og administrative side af 
menighedens ledelse (jf. §7). Denne del af opgaven kan uddelegeres, hvis det skønnes 
hensigtsmæssigt. 
 
Menighedsrådet har arbejdsgiverforpligtelser og –rettigheder overfor samtlige ansatte 
medarbejdere. Der kan ske uddelegering heraf. 
 
Menighedsrådet består af 5 (7) medlemmer, der skiftevis afgår hvert andet år. Det er muligt at 
opstille for 1 år - for eksempel for at sikre ligelig fordeling af rådsmedlemmer på valg ved 
næste årsmøde. 
 
Såfremt et medlem af menighedsrådet afgår i utide, indtræder suppleanten i den resterende 
valgperiode for det afgående medlem. 
 
Indehavere af andre tillidshverv og nedsatte, permanente udvalg i menigheden skal godkendes 
af menighedsrådet. 



 
Menighedsrådet konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer og andre 
hensigtsmæssige poster. 
 
Der udarbejdes referat af alle menighedsrådets møder. 
 
§7 
Menighedsrådet er ansvarlig for den daglige drift og administration. Menigheden tegnes i 
juridiske og økonomiske anliggender af menighedsrådets formand og et medlem af 
menighedsrådet i forening. Hvis menighedsrådets formandspost er vakant eller formanden er 
mere end midlertidigt fraværende og menighedsrådet ikke har konstitueret en midlertidig 
formand, tegnes menighedsrådet af et flertal af det siddende menighedsråd i fællesskab. 
 
Menighedsrådet er ansvarlig for, at der føres regnskab over samtlige indtægter og udgifter for 
menigheden, og at almindelige og sikre regnskabsprincipper følges.  
Regnskabet skal årligt revideres af den registrerede revisor.  
 
Menighedsrådet har ansvar for, at der føres protokol over medlemmernes navne, dato for 
optagelse, dåb og bryllup, fra- og tilflytning, samt for sletning af dem, der pga. dødsfald, 
udmeldelse eller af andre grunde bør slettes af medlemsprotokollen. 
 
 
Medlemsforhold 

§8 
Menigheden optager nye medlemmer på deres tro, det vil sige bekendelsen til den treenige 
Gud. Ved optagelsen svarer man ja til denne tro, og ja til at tjene Gud sammen med 
menigheden. 
 
Den, der ønsker optagelse i menigheden, skal henvende sig til menighedsrådet eller en af 
menighedens præster. Menighedsråd eller præst indstiller – efter at have gjort sig bekendt 
med vedkommendes vidnesbyrd og forhold - hvorvidt optagelse kan finde sted. 
 
Overflytning af medlemskab fra andre menigheder i Missionsforbundet kan ske, når der 
modtages flyttebevis fra den menighed, der fraflyttes. 
 
Optagelse af medlemmer der ønsker at beholde et hidtidigt medlemskab af et andet evangelisk 
trossamfund kan ske. Der opfordres til, at den enkelte kun er medlem af én kirke/menighed.  
 
Såfremt et medlem ikke deltager ved menighedens gudstjenester eller andre arrangementer 
over en længere periode, kan menighedsrådet udmelde medlemmet. Det må dog ikke ske, 
såfremt fraværet skyldes helbred eller midlertidig udsendelse til tjeneste eller arbejde i 
udlandet, og heller ikke uden forudgående gentagne forsøg på kontakt fra menighedsrådets 
side. Udmeldelsen kan med opsættende virkning indbringes til næstkommende 
menighedsmøde. 
 
Udmeldelse af menigheden kan ske ved skriftlig meddelelse til menighedsrådet.  
 
Hvis et medlem af menigheden fører en adfærd, der er skadelig for menighedens fællesskab 
eller strider mod menighedens formål, og menighedsrådet ikke ved gentagen kontakt har 
kunnet opnå en acceptabel ændring, kan medlemmet udelukkes og dermed udmeldes af 
menigheden. Et udelukket medlem kan genoptages, såfremt årsagen til udelukkelsen ikke 



længere er til stede. Udelukkelsen kan med opsættende virkning indbringes til næstkommende 
menighedsmøde 
 
 
§9 
Ethvert medlem af menigheden bør bidrage til menigheden i forhold til, hvad vedkommende 
er betroet af Gud, af tid, evner, åndelige nådegaver og af økonomiske midler. 
 
§l0 
Ethvert medlem af menigheden har stemmeret, der udøves ved personligt fremmøde på 
menighedsmødet eller ved fuldmagt. Hvert af de fremmødte medlemmer kan kun afgive én 
stemme ved fuldmagt foruden sin egen. I beslutninger, hvor menigheden retsligt disponerer 
over formue eller over driftsudgifter, kan kun myndige medlemmer deltage i afstemningen. 
 
Når det ønskes, skal afstemninger være skriftlige. I tilfælde af stemmelighed afgøres sagen af 
menighedsrådet. Ved personvalg henvises der til bestemmelserne i § 5. 
 
Ethvert medlem kan indsende forslag til behandling og afgørelse på menighedsmødet. 
Eventuelle forslag skal være menighedsrådet i hænde senest 7 dage før menighedsmødets 
afholdelse. Såfremt forslagene indebærer retslige eller økonomiske forpligtelser udsendes de 
til medlemmerne mindst 2 dage inden mødet. 
 
 
Menighedsforhold 

§11 
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde 
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. 
 
For de økonomiske forpligtelser hæfter kun menigheden som sådan - ikke de enkelte 
medlemmer. Intet medlem har nogen personlig ejendomsret til menighedens ejendele. 
 
§l2 
Såfremt opståede uoverensstemmelser og eventuel splittelse i menigheden ikke kan bilægges, 
skal Missionsforbundets ledelse anmodes om at mægle. Lykkes mæglingen ikke, træffer 
Missionsforbundets ledelse endelig beslutning. 
 
Ved splittelse af 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. 
 
§l3 
Udmeldelse af Missionsforbundet kan foregå, såfremt beslutningen er vedtaget med 2/3 af 
menighedsmedlemmernes stemmer på et menighedsmøde, hvortil der skriftligt med tydelig 
angivelse af dagsorden er indkaldt med 3 måneders varsel. Missionsforbundets ledelse skal 
indbydes til dette menighedsmøde og have lejlighed til at tale Missionsforbundets sag. 
Indbydelsen af Missionsforbundets ledelse skal ske med mindst 2 måneders varsel. 



Opnås der ikke et flertal på 2/3 af menighedsmedlemmernes stemmer for udmeldelsen, kan 

udmeldelse ske på et menighedsmøde, som tidligst finder sted 3 måneder efter det første 

afholdte møde. Ved det sidste menighedsmøde kræves 2/3 af de afgivne stemmer, for at 

udmeldelsen er gyldig. 

 
§14 
Ændring af vedtægterne kan kun ske på et årsmøde. 
 
Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
§15 
Ovenstående vedtægter er vedtaget på menighedens årsmøde den 11. marts 2018 og træder i 
stedet for vedtægter af den 28. februar 1993, med indarbejdede ændringer siden. 
 


