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Vedtægter for Næstved Bykirke. 

§ 1. Hjemsted. 

Menigheden er en evangelisk, kristen menighed, hvis navn er Næstved Bykirke. Den er i forhold til 

andre menigheder og organisationer helt og holdent suveræn, men søger gennem netværk at 

etablere et bredt fællesskab med andre menigheder. 

 

§2. Formål. 

Menighedens formål er at virke for evangeliets udbredelse og fremme nytestamenteligt 

menighedsliv. Menigheden kan som led i førnævnte mål opstarte aktiviteter, herunder børnehave, 

ungdomsklub, ældreklub og lignende med udgangspunkt i menighedens idegrundlag, herudover 

hjælpe mennesker til personligt kendskab og tro på Jesus Kristus som frelser og Herre. 

Menigheden skal fungere som et fællesskab, for at vi kan tage os af vore medmenneskers åndelige 

og sociale behov. Det er endvidere vores formål at formidle undervisning og vejledning, så vi kan 

opfylde missionsbefalingens mål. 

 

§ 3. Medlemmer. 

Som medlemmer kan optages personer, der bekender Jesus Kristus som frelser og Herre. 

Lederteamet afgør, hvorvidt optagelse kan finde sted. 

Udmeldelse af menigheden sker ved, at medlemmet orienterer ledelsen om denne beslutning 

enten skriftligt eller mundtligt og har virkning fra det tidspunkt, som medlemmet ønsker. Har 

medlemmet en økonomisk forpligtelse overfor kirken, skal udmeldelsen være skriftlig.  

 

§ 4. Menighedens ledelse. 

Menigheden ledes af et lederskab på mindst 3 personer samt præsten, som er selvskrevet 

medlem. Lederskabet er menighedens øverste myndighed i alle anliggender. Lederskabet er 

beslutningsdygtigt, når flertallet er til stede. Medlemmer af lederskabet indsættes/ afsættes af 

lederskabet selv; men det fremlægges for menigheden til godkendelse på ordinært 

menighedsmøde. Indsigelse mod indsættelse af nyt medlem af lederskabet gives til lederskabet 

før indsættelsen. Der tilstræbes fuld enighed ved alle lederskabets afgørelser. Fortrolighed til 

lederskabet er afgørende for menigheden. Det enkelte medlem af lederskabet skal med jævne 

mellemrum forpligte sig til ved ledermøde at tage sit lederkald op til revision, dog mindst 1 gang 

årligt. 
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§ 5. Tegningsret.

Menigheden tegnes ved 2 af lederteamet i forening. Større dispositioner f.eks. køb/ salg af fast 

ejendom skal altid først fremlægges for menighedsmødet til godkendelse. 

§ 6. Menighedsmøder.

Afholdes efter behov, dog mindst 1 gang årligt ved ordinært årsmøde. Vigtige anliggender og 

dispositioner vedr. menigheden fremlægges. Indkaldelse foretages på initiativ af ledelsen med 

mindst 8 dages varsel ved opslag i menigheden. 

§ 7. Årsmøde.

Afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned. Lederskabet fastsætter dato herfor og 

foretager indkaldelse med mindst 14 dages varsel. Det reviderede regnskab fremlægges til 

godkendelse, ligeså budget. På årsmødet orienteres om menighedens status, løbende aktiviteter 

og udvikling, herunder de fremtidige mål og visioner. 

§ 8. Menighedsprotokol.

Menigheden skal føre protokol, hvor alle beslutninger optegnes. Menighedsprotokol eller udskrift 

fra denne samt mødereferater skal være forsynet med signatur af hvert medlem af lederskabet for 

at danne fuldt gyldigt juridisk bevis overfor tredjemand, såvel som menighedens medlemmer. 

§ 9. Administration.

Menighedens regnskab føres af en af menigheden godkendt kasserer, udpeget af lederskabet. 

Regnskabet revideres én gang årligt af revisor valgt af menigheden. 

§ 10. Menighedens ejendom.

Menighedens ejendom tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke 

ejendomsret over menighedens ejendele. Menigheden hæfter for opfyldelsen af de af 

menigheden indgåede forpligtelser. Et medlem hæfter ikke personligt for menighedens 
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forpligtigelser. Såfremt en del af menigheden udskiller sig fra Næstved Bykirke, har den ingen lod 

eller del i menighedens aktiver og kan ikke gøre krav gældende af nogen art. 

§ 11. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer jf. ovenstående kan foretages ved enstemmig beslutning af ledelsen, men skal 

godkendes ved 2/3 stemmeflertal af menigheden. 

§ 12. Ophør.

Ved ophør overgår menighedens aktiver til anden evangelisk virksomhed. 


