Vedtægter for Randers LMBU
2017

§ 1. Organisation
Randers LMBU er hjemmehørende i Randers kommune, og i øvrigt en del af LMBU
Danmark.

§ 2. Grundlag
Randers LMBU er forpligtet på samme grundlag som Luthersk Mission i øvrigt, og
bygger derfor sit arbejde på
- De bibelske Skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og
eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv.
- Den danske folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse som sand og forpligtende
tolkning af de bibelske skrifter.

§ 3. Formål
Randers LMBU har som formål at samle børn og unge om Guds ord og derigennem
vække og befæste en levende tro på Jesus Kristus, samt tilskynde til personlig og
ordnet deltagelse i Guds riges arbejde, såvel i Danmark som internationalt.

§ 4. Optagelse af medlemmer
Som medlem af Randers LMBU kan optages enhver, der er fyldt 1 år, og som ønsker at
fremme Randers LMBU’s formål, jvf. § 3.

§ 5. Bestyrelse
Stk. 1. Foreningens medlemmer vælger minimum tre personer til bestyrelsen, som
konstituerer sig selv. Medlemmerne til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår
skiftevis. Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer (revisorerne må ikke være
medlemmer af bestyrelsen og behøver ikke at være medlemmer af foreningen).
Stk. 2. For at kunne vælges kræves over 50 % af de afgivne stemmer. Fører første
valgrunde ikke til valg på alle pladser, foretages en ny valgrunde mellem de
kandidater, der fik flest stemmer men som ikke opnåede valg ved første valgrunde,
dog således at der i anden valgrunde kun opstilles en kandidat mere, end der er
pladser til. Har der ved to valgrunder været stemmelighed, foretages der en
lodtrækning mellem kandidater med lige mange stemmer.
Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

opslås i foreningens mødelokaler eller bekendtgøres på anden måde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Kun forslag, der står på dagsordenen, kan sættes under
afstemning. Såfremt 1 stemmeberettiget medlem forlanger det, skal afstemning ske
skriftlig.
Stk. 2. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde
dertil i løbet af 4 uger, hvis 1/3 eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer
skriftligt anmoder herom og angiver, hvad der ønskes behandlet. Ekstraordinær
generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§ 7. Kontingent og regnskab
Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingen. Det reviderede regnskab
fremlægges ved den årlige generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 8. Stemmeret og valgbarhed
Stk. 1. Bestyrelsen fører fortegnelse over medlemmerne i foreningen, med angivelse af
datoen for indmeldelse i foreningen eller overflytning fra anden forening i LMBU.
Stk. 2. Stemmeret og valgbarhed ved alle valg og afstemninger har enhver, der er
medlem ved generalforsamlingens afholdelse eller er overført fra en anden forening i
LMBU
Stk. 3. En forælder/værge til et stemmeberettiget medlem under 16 år kan i stedet for
barnet deltage i afstemningen og ligeledes indvælges i bestyrelsen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk.1. Ændringer af ovenstående vedtægter kan kun ske, når de vedtages af 2/3 af de
fremmødte medlemmer ved en generalforsamling. Væsentlige ændringer i forhold til
landsforeningens forslag til lokalvedtægter skal godkendes af LMBU’s landsbestyrelse.
Stk. 2. Hvis der ændres i vedtægterne i forhold til landsforeningens forslag til
lokalvedtægter, skal kopi af lokalvedtægterne under alle omstændigheder sendes til
landsbestyrelsen.
Stk. 3. Ændringer af §§ 1,2,3,9 og 10 kræver tilslutning fra 4/5 ved to ordinære
generalforsamlinger og skal godkendes af LMBU’s landsbestyrelse.

§ 10. Randers LMBU’s ophør
Opløses Randers LMBU, tilfalder dens aktiver den stedlige LM-kreds eller LMafdeling
eller andet kirkeligt arbejde som er i overensstemmelse med § 2 og § 3. Bestyrelsen
har pligt til at sikre at fondsstøtte og offentlig støtte anvendes i overensstemmelse
med støttens formål.

§ 6. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamling afholdes mindst 1 gang årligt. Generalforsamlingen
bekendtgøres mindst 4 uger forud. Forslag, der ønskes behandlet, skal
indsendes/afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden
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