Vedtægter for Alivekirken
§ 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold
Frikirkens navn er Alivekirken med hjemsted i Hillerød. Alivekirken er
medlem af trossamfundet Mosaik – netværk af evangelikale pentekostale kirker.
§ 2 Formål
Alivekirkens formål er at
a. drive kirke, herunder kirkelige handlinger og evangeliets udbredelse,
b. virke med socialt arbejde ud fra et kristent livssyn,
c. virke til fremme af godt medborgerskab i samfundet.
§ 3 Trosgrundlag
a. Alivekirkens teologi er bygget på et evangelikalt, baptistisk og karismatisk grundlag og vedkender sig de tre oldkirkelige trosbekendelser
den apostolske, den nikænske og den athanasianske samt trossamfundet Mosaiks trosbekendelse.
b. Bibelen er, som Guds ord, grundlaget for Alivekirkens tro, lære og liv.
c. Alivekirken foretager dåb ved neddykkelse i vand i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn på baggrund af et menneskes bekendelse
om personlig tro på Jesus Kristus.
§ 4 Medlemmer
a. Enhver, der bekender Jesus Kristus som Guds søn og sin personlige
frelser og som ønsker at involvere sig i Alivekirkens liv som det udtrykkes i dens vision, mission og værdier, kan være medlem.
b. Medlemmer har stemmeret fra 18 år ved årsmøder og menighedsmøder. Stemme kan afgives via skriftlig fuldmagt.
c. Der føres en liste over Alivekirkens medlemmer.
d. Ethvert medlem kan til enhver tid efter eget ønske udtræde af Alivekirken.
e. Hvis et medlem ikke lever i overensstemmelse med Alivekirkens opfattelse af Bibelens lære om kristen livsførelse, vil vedkommende efter gentagne forgæves påmindelser fra ledelsen kunne slettes som
medlem.
f. Har et medlem ikke været involveret i kirkens liv igennem 12 måneder, betragtes pågældende ikke længere som medlem, medmindre
andet er aftalt med Alivekirkens menighedsråd.
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§ 5 Menighedsrådet
a. Alivekirken ledes af kirkens ledende præst sammen med de 3 til 7 øvrige menighedsrådsmedlemmer. Nye medlemmer af menighedsrådet
godkendes på et menighedsmøde af Alivekirkens medlemmer efter
indstilling fra menighedsrådet.
b. Et menighedsrådsmedlem er medlem af menighedsrådet så længe
vedkommende efterlever de bibelske principper for liv og tjeneste.
Som udgangspunkt er man medlem af menighedsrådet i en 4-årig periode, hvorefter man evaluerer sin tjeneste med mulighed for forlængelse. Et menighedsrådsmedlem kan til enhver tid trække sig tilbage.
c. Medlemmer af Alivekirkens menighedsråd skal have kirkens dåbssyn
(jf. § 3 stk. c) samt leve i praksis af dette.
d. Alivekirkens menighedsråd fastsætter selv sin forretningsorden og
træffer de beslutninger, der er nødvendige for dets arbejde. Afgørelser kan træffes ved almindeligt stemmeflertal.
e. Menighedsrådet afgør hvad der skal fremmes til beslutning på årsmøder og menighedsmøder.
f. Beslutninger truffet af Alivekirkens menighedsråd indføres i en protokol, hvoraf udskrift til enhver tid tjener som dokumentation for valg
og beslutninger.
g. Menighedsrådet er ansvarlig for alt Alivekirkens arbejde.
h. Alivekirken tegnes som juridisk person af to personer fra menighedsrådet som vælges af menigheden på et menighedsmøde.
i. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver stemmeflertal både
i Alivekirkens menighedsråd og på et årsmøde eller et menighedsmøde.
§ 6 Eksterne rådgivere
Alivekirkens menighedsråd udpeger 2 eksterne rådgivere med taleret
ind i ledelsen som løbende sparringspartnere samt som voldgiftspersoner med beslutningskompetence i tilfælde af uenighed i menighedsrådet.
§ 7 Økonomi og regnskab
a. Det økonomiske grundlag for Alivekirkens arbejde tilvejebringes hovedsageligt ved frivillige bidrag, herunder gaver og arvebeløb. Midlerne må kun anvendes til de i § 2 nævnte formål.
b. Alivekirkens menighedsråd indstiller revisor(er) til godkendelse på
årsmødet.
c. Alivekirkens menighedsråd fremlægger på et menighedsmøde inden
udgangen af november et budget for det kommende år til godkendelse.
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d. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af de(n) af årsmødet udpegede revisor(er).
§ 8 Ejendom og ansvar
a. Alivekirkens ejendom tilhører Alivekirken som juridisk person, og enkeltpersoner har ikke ejendomsret over Alivekirkens ejendele.
b. Alivekirken hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue.
c. Alivekirkens formue kan ikke stilles som sikkerhed for personers private gæld.
d. Ingen personer hæfter personligt for Alivekirkens forpligtelser.
§ 9 Årsmøde og menighedsmøder
a. Årsmøde afholdes inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent efter indstilling fra Alivekirkens menighedsråd
2. Menighedsrådets årsberetning
3. Menighedsrådets redegørelse i forhold til det kommende år
4. Menighedsrådets medlemmer
5. Efter indstilling fra menighedsrådet vælges to fra menighedsrådet
som tegningsberettigede
6. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
7. Godkendelse af revisor(er)
8. Eventuelt
Årsmødet indkaldes med mindst fire ugers varsel. Endelig dagsorden
fremsendes senest 1 uge inden årsmødet, og bilag kan rekvireres.
b. Alivekirkens menighedsråd kan indkalde til menighedsmøder med et
varsel på mindst 8 dage.
c. Over det på årsmøder og menighedsmøder passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og referenten. Protokollen, eller en
udskrift heraf bekræftet af to fra menighedsrådet, danner et gyldigt
og fuldt juridisk bevis for det passerede overfor tredjemand såvel
som overfor Alivekirkens medlemmer.
§ 10 Menighedsfusion
a. Fusion af Alivekirken med en anden kirke kræver først tilslutning fra
2/3 af Alivekirkens menighedsråd. Dernæst fremlægges forslaget på
et årsmøde eller et menighedsmøde indkaldt med 4 ugers varsel,
hvor det skal vedtages med 2/3 stemmeflertal.
b. Herefter skal Alivekirkens menighedsråd fusionere Alivekirkens
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aktiver med den anden kirke.
§ 11 Opløsning af menigheden
a. Ophævelse af Alivekirkens beståen og arbejde kræver først tilslutning
fra 2/3 af Alivekirkens menighedsråd. Dernæst fremlægges forslaget
på et årsmøde eller et menighedsmøde indkaldt med 4 ugers varsel,
hvor det skal vedtages med 2/3 stemmeflertal.
b. Herefter skal Alivekirkens menighedsråd overdrage Alivekirkens aktiver til andet arbejde i Skandinavien, der opfylder § 2. Afgørelsen
træffes ved almindeligt stemmeflertal.
§ 12 Vedtægtsændringer
a. Forslag til ændring af nærværende vedtægter skal af Alivekirkens
menighedsråd forelægges et årsmøde eller et menighedsmøde og
vedtages med 2/3 stemmeflertal på to af hinanden følgende møder.
Der skal redegøres for forslagene i mødeindkaldelsen.
b. Ændring af § 2, 10 og 11 følger forskrifterne i § 10 stk. a og § 11 stk.
a.

Vedtægterne er:
•

vedtaget i september 1988 (under navnet frimenigheden Kristent
Fællesskab Hillerød)

•

revideret den 10. oktober 2005 (under navnet frikirken Kristent
Fællesskab Nordsjælland)

•

revideret den 17. december 2007 (under navnet Frikirken Hillerød)

•

revideret den 16. juni 2019 (under navnet Alivekirken)
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