Vedtægt for

§1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Evangelisk Frikirkes Børn og Unge. Forkortet: EFBU
Stk. 2. Foreningen er en selvstændig, landsdækkende børne- og ungdomsforening, der har hjemsted i
den kommune, hvor EFBU’s sekretariatet til enhver tid er beliggende.
§ 2. Formål
EFBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv. Derigennem vil vi føre børn
og unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i verden.
§ 3. Organisation
EFBU er en landsdækkende forening bestående af børne- og ungdomsforeninger, som lokalt
samarbejder med kirker i Evangelisk Frikirke Danmark (EFD)*.
§ 4. Medlemmer - rettigheder og forpligtelser
Stk.1. Som lokalforening kan optages enhver forening, der arbejder i overensstemmelse med § 2 og § 3
og som i øvrigt lever op til reglerne for offentlige tilskud. Lokalforeninger har muligheden for at benytte
landsforeningens konsulenter, støtteordninger og digitale platforme herunder medlemssystem og
bogføringsprogram.
Stk. 2. Nye spejdergrupper, der etableres i en lokalforening skal godkendes separat.
Stk. 3. Hver lokalforening, med 25 medlemmer og derunder, har ret til at sende 3 delegeret til EFBU’s
Årsmøde. Over 25 medlemmer, har man ret til at sende 4 delegerede. Over 50 medlemmer, har man ret
til at sende 5 delegerede.
§ 5. Optagelse og udmeldelse
Stk. 1. Når en ny lokalforening, som arbejder med børn og unge jf. §2 og §4 stk. 1., er stiftet med egne
vedtægter og selvstændig økonomi, kan denne søge om optagelse i EFBU.
Stk. 2. Ansøgning om optagelse og lokalforeningens vedtægter indsendes til Børne- og
ungdomsstyrelsen (BUS), som godkender foreningen, inden den kan optages.
Senere ændringer af vedtægterne skal godkendes af BUS, der efter skøn kan forelægge dem for
årsmødet.
Stk. 3. Ønsker en lokalforening af udmelde sig af EFBU, skal dette ske skriftligt til BUS.
Stk. 4. Hvis en lokalforening i mere end 2 år ikke har levet op til sine forpligtelser, eller hvis BUS vurderer,
at lokalforeningen ikke efterlever EFBUs formål, kan BUS indstille til årsmødet, at lokalforeningens
medlemskab bringes til ophør.
§ 6. Børne- og Ungdomsstyrelsen
Stk. 1. Årsmødet er EFBU’s øverste myndighed.
Stk. 2. EFBU ledes af Børne- og Ungdomsstyrelsen (BUS), som består af en formand, næstformand,
sekretær og 4 menige medlemmer. Evangelisk Frikirke Danmark kan desuden have en repræsentant
med stemmeret. Desuden deltager sekretariatslederen, dog uden stemmeret.

Stk. 3. BUS formand, næstformand og sekretær udgør forretningsudvalget.
Stk. 4. BUS er ansvarlig for organisationens daglige drift, økonomi, lederuddannelse, lejre og kurser,
ansættelse af medarbejdere, PR og repræsentation, afholdelse af årsmøde, mm.
Stk. 5. BUS kan nedsætte udvalg eller udpege enkeltpersoner til varetagelse af specifikke
arbejdsopgaver. BUS fastlægger sin egen forretningsorden.
§ 7. Tegningsregler
Stk. 1. Organisationen forpligtes ved underskrift af formand og næstformand. Køb, salg og pantsætning
af fast ejendom samt optagelse af lån, kan dog kun ske efter forudgående vedtagelse på et BUS-møde.
Stk. 2. BUS kan meddele prokura til sekretariatsleder eller anden ansat medarbejder.
§ 8. Budget, regnskab og revision
Stk. 1. Der skal udarbejdes et budget for de kommende 2 regnskabsår. Budgettet skal godkendes af
årsmødet.
Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 3. EFBU’s regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, og fremlægges på EFBU’s
årsmøde.
§ 9. Årsmødet
Stk. 1. Årsmødet er organisationens øverste myndighed.
Stk. 2. Alle medlemmer kan deltage, men kun delegerede og BUS har stemmeret.
Stk. 3. Årsmødet afholdes en gang årligt. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen. Der indkaldes til årsmøde
2 måneder før afholdelse. Foreløbig dagsorden udsendes senest 5 uger før. Forslag til årsmødet skal
sendes til formanden senest 3 uger før. Endelig dagsorden udsendes 10 dage forud for årsmødet.
Stk. 4. BUS kan beslutte, at årsmøder afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk.
Stk. 5. Dagsorden:
a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
i) Optælling af stemmeberettigede
b) BUS beretning forelægges til godkendelse
c) Fremlæggelse af det reviderede og godkendte årsregnskab
d) Budget forelægges til godkendelse.
e) Optagelse af nye lokalforeninger
f) Valg til Børne- og Ungdomsstyrelsen
g) Indkomne forslag
h) Evt.
Stk. 6. Der skal indkaldes til ekstraordinært årsmøde, hvis et flertal i BUS kræver det, eller hvis mindst 1/3
af lokalforeningerne kræver det.

Stk. 7. Delegerede kan udøve sin stemmeret enten ved personligt fremmøde på årsmødet eller ved at
fremsende rekvireret stemmeseddel til EFBU’s formand, som for at være gyldig skal være kommet frem
inden årsmødets start.
§ 10. Valg til Børne- og Ungdomsstyrelsen (BUS)
Stk. 1. Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning.
Stk. 2. Alle valg foregår ved almindeligt flertal blandt de opstillede kandidater.
Stk. 3. Formand, næstformand og sekretær vælges for 2 år ad gangen, så halvdelen af
forretningsudvalgets medlemmer er på valg hvert år. Hvis posten som formand bliver vakant,
konstituerer BUS et af de øvrige BUS-medlemmer som formand, der fungerer indtil førstkommende
ordinære årsmøde. Hvis posten som næstformand eller sekretær bliver vakant, udgøres
forretningsudvalget af de 2 tilbageværende personer indtil førstkommende årsmøde.
Stk. 4. Fire personer vælges for 2 år ad gangen til at repræsentere EFBU’s Spejder- Børne- og
Ungdomsarbejde og samarbejdsudvalget. BUS vælges, så halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.
Hvis der er en ledig plads, kan BUS udpege en repræsentant, der fungerer indtil førstkommende
ordinære årsmøde.
Stk. 5. Statsautoriseret eller registreret revisor godkendes af årsmødet.
Stk. 6. Lokalforeninger opstiller kandidater til BUS.
Stk. 7. Alle medlemmer af en lokalforening kan opstilles som kandidat til BUS, helt frem til
afstemningstidspunktet, hvis de på forhånd har givet tilsagn til forslagsstillerne.
Medlemmer under 16 år kan lade sig repræsentere af forældre eller værge.
Stk. 8. For alle valg gælder, at genvalg kan finde sted.
§ 11. Vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted når:
a) Skriftligt forslag herom er udsendt sammen med indkaldelsen til årsmødet.
b) Og 2/3 af de deltagende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Stk. 2. Organisationen kan kun opløses, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer ved to på hinanden følgende årsmøder, hvoraf det ene skal være ordinært, stemmer herfor.
Stk. 3. Ved opløsning tilfalder alle aktiver formålsbeslægtet arbejde i Evangelisk Frikirke Danmark.

* Evangelisk Frikirke Danmark (EFD) tidligere Det Danske Missionsforbund, vedtog navneændring på
årsmødet d. 28. august 2021 og med effekt fra og med 01.01.2022.
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