Vedtægter for Luthersk Missionsforening
Vestjyllands Afdelingen.
For afdelingen gælder ”Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme” af 2013 med
følgende specificering:
§ 1. Grundlag
Afdelingen bygger 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,
• De oldkirkelige bekendelser: den Apostolske Trosbekendelse, den Nikænske Trosbekendelse, den
Athanasianske Trosbekendelse samt de lutherske reformatoriske bekendelsesskrifter: Luthers lille
Katekismus og den Augsburgske Bekendelse som sand og forpligtende fortolkning af de bibelske skrifter.
§ 2. Formål:
Afdelingens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter
og gaver, som Gud giver.
§ 3. Organisation
Afdelingen er opdelt i kredse og frimenigheder. Oprettelse af nye kredse og frimenigheder og deling eller
sammenslutning af de bestående skal godkendes af afdelingsstyrelsen.
Kredse og frimenigheder er organisatorisk ligestillede (uanset benævnelse)
§ 4. Kredsen:
1. Kredsens medlemmer vælger en kredsstyrelse, som konstituerer sig selv.
2. Mindst én gang årligt afholdes kredsmøde, som indvarsles mindst 14 dage forud på den måde,
hvorpå kredsens møder sædvanligvis bekendtgøres.
3. På det ordinære, årlige kredsmøde (evt. opdelt på 2 møder) behandles bl.a. følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Valg af medlemmer til kredsstyrelsen
5. Valg af kredsens repræsentant(er) i repræsentantmødet.
6. Valg af 2 revisorer (må ikke være medlemmer af kredsstyrelsen)
7. Eventuelt
(De i pkt. 4 og 5 nævnte valg kan evt. foregå ved skriftlig afstemning blandt alle kredsens medlemmer.)
Forslag, som ønskes sat under afstemning på kredsmødet, skal indsendes til kredsstyrelsen senest 1 måned
før mødet.
4. Såfremt en kredsrepræsentant i repræsentantmødet ikke er medlem af kredsstyrelsen, bør vedkommende i
sin funktionstid deltage i dennes møder med fuld tale- og stemmeret. Hvis ikke kredsformanden er valgt som
kredsrepræsentant, kan han deltage i repræsentantmødet.
5. Ekstraordinært kredsmøde kan indkaldes af kredsstyrelsen og skal indkaldes inden en måned, når mindst
20 medlemmer (i kredse med færre end 40 medlemmer mindst halvdelen af disse) skriftligt anmoder derom
med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
§ 5. Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år og slutter sig til foreningens grundlag.
Optagelse sker hos kredsen/frimenigheden eller eventuelt afdelingsstyrelsen. Stemmeret og valgbarhed opnås
3 måneder efter indtegning. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af kredsmødet. For medlemmer
indtegnet hos afdelingsstyrelsen fastsætter afdelingsstyrelsen kontingentet på niveau med, hvad kontingentet

er i kredsene i den pågældende afdeling.
Såfremt et medlem skader foreningen og dens virksomhed eller fraviger dens læregrundlag, kan
kredsstyrelsen eller afdelingsstyrelsen tilbagekalde den pågældendes medlemskab. Kredsstyrelsens
beslutning kan appelleres til afdelingsstyrelsen, som i givet fald træffer den endelige afgørelse.
§ 6. Repræsentantmødet
Repræsentantmødet er sammensat af 1 repræsentant fra hver kreds/mødeplads/frimenighed, samt op til 4
repræsentanter fra LMBU.
Har en kreds mindst 50 medlemmer og derover, giver det ret til 2 repræsentanter i repræsentantmødet.
Såfremt LS- og generalforsamlingsmedlemmer ikke er medlemmer af repræsentantmødet, har de ret til i
deres funktionstid at deltage i repræsentantmødet med fuld tale- og stemmeret.
Der kan vælges op til 3 medlemmer til afdelingsstyrelsen udenfor repræsentantmødets midte. Disse deltager i
repræsentantmødet med fuld tale- og stemmeret.
Afdelingskassereren kan deltage, med fuld tale- og stemmeret.
Afdelingsstyrelsen kan indkalde repræsentanter fra andre arbejdsgrene, men uden stemmeret.
Repræsentantmødet samles mindst 1 gang årligt til drøftelse og varetagelse af afdelingens opgaver.
Repræsentantmødets forhandlinger er retningsgivende for afdelingsstyrelsen.
§ 7. Afdelingsstyrelsen
Afdelingsstyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på repræsentantmødet. Mindst 2 medlemmer skal
vælges ud fra repræsentantmødets midte og op til 3 kan vælges udenfor repræsentantmødet.
Det tilstræbes at der vælges 2 medlemmer fra LMBU. Der tilstræbes 1 medlem som repræsenterer LMBULMU-grenen og 1 medlem som repræsenterer LMBU-Kids-Between grenen.
Tre af de afdelingsvalgte repræsentanter i generalforsamlingen, skal i deres funktionstid deltage i
afdelingsstyrelsens møder med fuld tale- og stemmeret.
Såfremt LS-medlemmer og GF-medlemmer ikke er medlemmer af afdelingsstyrelsen kan de i deres
funktionstid deltage i afdelingsstyrelsesmøderne, men uden stemmeret.
Som afdelingsstyrelsesmedlemmer kan kun vælges mænd.
Afdelingsstyrelsen konstituerer sig selv.
Såfremt afdelingskassereren/sekretæren vælges udenfor afdelingsstyrelsen, kan denne deltage i
afdelingsstyrelsens møder, men uden stemmeret.
Afdelingsstyrelsen samles så ofte det er påkrævet.
Den har det fulde ansvar for afdelingens virke både åndeligt og administrativt og er forpligtet på, at det sker i
overensstemmelse med foreningens grundlag og formål.
§ 8. Afdelingsmødet
Mindst 1 gang årligt afholdes afdelingsmøde, hvor alle venner/medlemmer af Luthersk Missionsforenings
arbejde indenfor afdelingen har adgang.
Mødet indvarsles efter samme regler som kredsmødet.
I øvrigt henvises til § 6 B 5-7 i Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme.
Angående indtegning af medlemmer, vedtagelse og valg m.m. henvises til landsvedtægterne
§ 9. Tegningsret.
Tegningsberettigede for afdelingen er afdelingsformanden (eller i dennes fravær næstformanden) i forening
med et af afdelingsstyrelsens øvrige medlemmer.
§ 10. Afdelingens ophør.
Vedtages afdelingens ophør, skal et eventuelt overskud tilfalde hovedforeningen ”Luthersk Missionsforening
til Evangeliets Fremme”, Hillerød.
§ 11. Vedtægtsændring.
Ændringer i disse vedtægter kan kun foretages efter vedtagelse med 2/3 majoritet af 2 på hinanden følgende
ordinære afdelingsmøder.
Således vedtaget på afdelingsmødet i Skjern den 2, november 2015 og 7. marts 2016.

