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§1. Menighedens navn og hjemsted.  
1. Menighedens navn er Kronborgvejens Kirkecenter –  

Missionsforbundet.  
2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske 

Missionsforbund.  
3. Kirkens hjemsted er i Thy, Kronborgvej 66, 7700 Thisted.  

 
§2. Menighedens grundlag  

1. Menighedens bekendelsesgrundlag er Bibelen.  
2. Vi tilslutter os den apostolske trosbekendelse og ønsker at 

være et fællesskab, hvor vi bekender Jesus Kristus som 
Frelser og Herre.  

 
§3. Menighedens formål  

1. At virkeliggøre missionsbefalingen ved at forkynde evangeliet 
om Jesus Kristus lokalt, nationalt og internationalt.  

2. At være en menighed for alle, der søger Jesus Kristus.  
3. At styrke og udvikle den enkelte til åndelig modenhed med 

Jesus Kristus som forbillede og til tjeneste i Guds rige.  
4. At arbejde for den kristne enhed i overensstemmelse med Det 

nye Testamentes lære.  
 
§4. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund  

1. Menigheden tilslutter sig Missionsforbundets formål og love  
2. Menigheden tilslutter sig Missionsforbundets kirke- og 

menighedssyn, bibelsyn og sakramenteopfattelse, som er 
formuleret i kirkesamfundets første synode af 1967.  

3. Menigheden deltager i Missionsforbundets fælles opgaver og 
økonomi.  

 
§5. Medlemmer  

1. Som medlem af menigheden optages personer, der bekender 
sig til troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser, og som har 
gennemgået et medlemskursus.  

2. Det enkelte medlem står inde for menighedens grundlag og 
formål og ønsker sammen med menigheden at arbejde for, at 
dette bliver en realitet. 

3. Det forventes, at ethvert medlem efter evne bidrager til 
menighedens økonomi.  
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4. Anmodning om optagelse eller overflytning fra en anden 
menighed rettes til menighedsrådet, der afgør om optagelse 
kan finde sted.  

5. Ophør af medlemskab:                               
Et medlemsforhold ophører, når et medlem overfor 
menighedsrådet skriftligt tilkendegiver, at vedkommende ikke 
længere ønsker at bibeholde medlemskabet.  

6. Hvis et medlem lever et liv, der er i åbenlys modsætning til 
menighedens grundlag og formål, kan menighedsrådet efter 
dialog anmode vedkommende om at træde ud af 
menigheden. Hvis denne anmodning afvises, kan 
menighedsrådet træffe beslutning om, at den pågældendes 
medlemskab bringes til ophør. Dette skal ske skriftligt. Det 
berørte medlem kan efter ønske få sin sag prøvet ved et 
efterfølgende menighedsmøde. Medlemskabet kan 
genoptages, såfremt ovenstående forhold er ophørt.  

 
§6. Årsmødet / Menighedsmødet.  

1. Årsmødet og menighedsmødet er menighedens øverste 
myndighed. Årsmødet afholdes i 1. kvartal. Der afholdes 2 
menighedsmøder i løbet af året.  

2. Ved årsmødet / menighedsmødet har hvert medlem tale - og 
stemmeret, som udvises ved personligt fremmøde. I tilfælde 
af sygdom, bortrejse og arbejde kan stemme afgives pr. brev. 
Denne brevstemme skal være menighedens formand i 
hænde senest ved årsmødets / menighedsmødets 
begyndelse. Brevstemmerens medlemskab skal kunne 
verificeres. 

3. Afgørelse træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af 
stemmelighed udsættes afgørelsen til næste årsmøde / 
menighedsmøde.  

4. Skriftlig afstemning skal foretages, når et medlem ønsker det, 
dog skal alle personvalg til menighedsrådet være skriftlige.  

5. Der skrives et beslutningsreferat fra årsmødet / 
menighedsmødet, der underskrives af dirigent og 
menighedsrådet.  

6. Køb og salg af fast ejendom kan kun ske ved beslutning på et 
årsmøde / menighedsmøde, hvor sagen tydeligt fremgår af 
indkaldelsen, og hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer 
stemmer for. Hvis mødet ikke samler 2/3 af samtlige 
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medlemmer foretages en vejledende afstemning blandt de 
fremmødte og de fremsendte brevstemmer. Hvis 2/3 stemmer 
for, indkaldes der til et nyt menighedsmøde, hvor forslaget 
kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.  

 
Årsmøde:  

7. Bekendtgørelse af årsmødet skal ske i menighedsbladet 
senest 8 uger før mødets afholdelse.  

8. Forslag til kandidater til menighedsrådet skal være 
underskrevet af forslagsstiller. Efter et års medlemskab af 
menigheden kan man opstilles til menighedsrådet. 
Almene forslag til behandling på årsmødet skal være 
underskrevet af forslagsstiller og motiveres ved personligt 
fremmøde. 
Alle forslag skal være menighedsrådet i hænde senest 6 uger 
før mødets afholdelse. 

9. Dagsorden udsendes til menighedens medlemmer senest 14 
dage før årsmødets afholdelse.  

10. Årsmødet skal have følgende punkter på dagsordenen:  
• Valg af dirigent  

• Godkendelse af referat  

• Godkendelse af menighedsrådets årsberetning  

• Godkendelse af revideret regnskab  

• Valg af medlemmer til menighedsrådet  

• Valg af suppleant  

• Valg af revisor  

• Behandling af indkomne forslag  

• Drøftelse af menighedens arbejde  

• Evt. vedtægtsændringer  

• Evt. ansættelse/afskedigelse 
 
Menighedsmøde: 

11. Bekendtgørelse af menighedsmødet skal ske i menighedsbladet 
mindst 4 uger før mødets afholdelse.  
Forslag til behandling på menighedsmødet, skal være 
menighedsrådet i hænde, senest 14 dage før mødets afholdelse.  
Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødets afholdelse.  
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Dagsorden:  

• Valg af dirigent  

• Godkendelse af referat  

• Økonomisk oversigt  

• Forelæggelse af det kommende års budget skal til 
godkendelse på menighedsmødet i 4. kvartal.  

• Menighedens arbejde  

• Behandling af indkomne forslag  

• Evt. ansættelse/afskedigelse  
12. Ekstraordinært menighedsmøde skal indkaldes hvis 1/5 af 

menighedens medlemmer eller et flertal i menighedsrådet 
fremsætter ønske herom. Ekstraordinært menighedsmøde 
afholdes senest 14 dage efter, anmodningen er fremsendt til 
menighedsrådet.  

13. Endelig dagsorden udsendes til alle medlemmer senest 8 
dage før afholdelse af ekstraordinært menighedsmøde.  

 
§7. Menighedsrådet.  

1. Menighedens åndelige og administrative ledelse er 
menighedsrådet. Dette omfatter følgende opgaver: 

• Sikre at årsmødets / menighedsmødets beslutninger 
udføres.  

• Se til at menighedens formål udføres og evalueres.  

• Være åndelige vejledere i menigheden.  

• Føre tilsyn med menighedens forskellige arbejdsgrene.  

• Drage omsorg for medlemmerne,  

• Mægle og vejlede medlemmerne ved uenighed.  

• Være ansvarlig for forkyndelsen og sakramenternes 
forvaltning.  

• Være opmærksom på at medlemmernes Gudgivne 
nådegaver og talenter udvikles og bekræftes i de 
forskellige tjenester i  menigheden.  

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med §2, §3 og §4. 
2. Menighedsrådet består af 5 valgte medlemmer og 

menighedens præst(er) 
3. Kandidater til menighedsrådet kan opstilles af 

menighedsrådet og menighedens medlemmer. De vælges 
på menighedens årsmøde for en toårig periode med afgang 
af 2 eller 3 hvert år. Genvalg kan finde sted. 
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4. I tilfælde af, at rådet ikke er fuldtalligt efter valget, skal 
årsmødet spørges om at give dispensation til 
menighedsrådet. 

5. Menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, økonomisekretær og sekretær. Præsten kan 
ikke være en del af konstitueringen. Regnskabsfører kan 
vælges udenfor menighedsrådet.  

6. Der skrives et beslutningsreferat over menighedsrådets 
møder. Dette underskrives af menighedsrådets medlemmer.  

7. Afgørelse i rådet træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af 
stemmelighed bortfalder forslaget. 
Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når 2/3 del af rådets 
medlemmer er til stede, og heraf skal formand eller 
næstformand være til stede.  

8. I spørgsmål hvor et rådsmedlem betragtes som inhabil, 
deltager vedkommende ikke i afstemningen.  

9. Menighedsrådet kan uddelegere ansvarsområder eller 
enkeltopgaver internt og eksternt.  

10. Ansættelser og afskedigelser af præster indstilles af 
menighedsrådet til afgørelse på et årsmøde / 
menighedsmøde.  

 
§8. Regnskab og revision.  

1. Menighedens regnskabsår følger kalenderåret.  
2. Årsregnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på skift for 

en toårig periode.  
 
§9. Tegning og hæftelse.  

1. Menigheden forpligtes udadtil ved underskrift af formand og 
økonomisekretær i forening.  

2. Menighedens medlemmer hæfter ikke personligt for de 
forpligtigelser, der påhviler menigheden, og medlemmerne har 
ingen personlig ejendomsret over menighedens ejendele. 

 
§10. Tvister  

1. Hvis der i menigheden opstår uenighed, som ikke kan løses 
lokalt, kan Det Danske Missionsforbunds Forbundsråd efter 
begæring af én af de implicerede parter anmodes om at 
mægle. Opnås der ikke enighed er Forbundsrådets afgørelse 
endelig.  



 
§11. Opløsning af menigheden  

1. Menigheden opløses, hvis menighedens medlemstal bliver 
mindre end fem.  

2. Ved opløsning af menigheden tilfalder menighedens formue 
Det Danske Missionsforbund.  

 
§12. Udmeldelse af Det Danske Missionsforbund  

1. Udmeldelse af Det Danske Missionsforbund kan kun ske, 
såfremt beslutningen er vedtaget på et årsmøde / 
menighedsmøde, hvor sagen tydeligt fremgår af indkaldelsen, 
og hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for.  
Hvis mødet ikke samler 2/3 af samtlige medlemmer foretages 
en vejledende afstemning blandt de fremmødte og de 
fremsendte brevstemmer. Hvis 2/3 stemmer for, indkaldes der 
til et nyt menighedsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 
2/3 af de afgivne stemmer.  

2. Dagsorden til begge møder skal bekendtgøres for 
menighedens medlemmer mindst 2 måneder før mødets 
afholdelse.  

3. Forbundsrådet skal med 2 måneders varsel være skriftlig 
indbudt til årsmødet / menighedsmødet og have lejlighed til at 
tale Missionsforbundets sag.  

 
§13. Ændring af vedtægterne.  

1. Vedtægtsændringer sker på et årsmøde.  
2. Vedtægtsændringer kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer.  
 
 
 
 
 
 

Vedtaget på menighedens årsmøde februar 2018  
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