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Vedtægter for Evangelisk Frikirkes Børn og Unge i [Bynavn] 
 
§ 1. Foreningens navn er Evangelisk Frikirkes Børn og Unge i [Bynavn].  
Dens hjemsted er Kirkenavn i Bynavn, Bynavn kommune. 
Evangelisk Frikirkes Børn og Unge i [Bynavn] er medlem af landsorganisationen Evangelisk 
Frikirkes Børn og Unge (EFBU) og er undergivet dennes vedtægter. 
 
§ 2. EFBU i [Bynavn] har til formål at give børn og unge mulighed for virksomhed og 
kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid, idet der lægges vægt på at give 
kundskab i Guds ord, samt at give børnene og de unge en forståelse af, hvad kristen tro og 
kristent liv er. 
 
§ 3. Foreningen vil løse sin opgave ved aldersdifferentierede aktiviteter for børn og 
unge mellem 0 – 30 år. 
 

• Børnearbejde (0 - 14 år) 
• Spejderarbejde (6 - 30 år) 
• Ungdomsarbejde (13 - 30 år) 

 
§ 4. Som medlemmer i Evangelisk Frikirkes Børn og Unge kan alle børn, unge og ledere 
optages. Man registreres ved fødselsdato, navn, adresse, telefonnr. og e-mail. Kontingent 
fastsættes af Årsmødet  
 
§ 5. Foreningen ledes af Børne- og Ungdomsstyrelsen (BUS), der vælges således: 
 

• Børnearbejdet    kan vælge 2 repræsentanter 
• Spejderarbejdet    kan vælge 2 repræsentanter 
• Ungdomsarbejdet    kan vælge 2 repræsentanter 
• Evt. Evangelisk Frikirke Danmarks menighed i [Bynavn] kan vælge 1 repræsentant   

 
BUS kan således bestå af fra 3 – 7 medlemmer afhængig af antallet af arbejdsgrene. 
Dersom der kun er en arbejdsgren aktiv kan i alt 4 repræsentanter fra denne arbejdsgren 
vælges. 
 
§ 6. BUS konstituerer sig med formand og kasserer. 
Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening. Ved køb og salg og 
pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af alle medlemmer af BUS. 
Hvis formand/og eller kasserer er umyndig, tegnes foreningen af formand og kasserer samt et 
øvrigt myndigt styrelsesmedlem i forening. Hvis der ikke findes en myndig person i styrelsen, 
udpeger styrelsen en ekstern myndig person som tegningsberettiget. I tilfælde af at hele 
styrelsen består af umyndige personer, tegnes foreningen således af formand, kasserer og 
den eksterne myndige person i forening. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for 
de foreningen påhvilende forpligtelser. 
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§ 7. Formanden indkalder til mindst et møde årligt. Der føres protokol, hvoraf BUS 
sammensætning og beslutninger skal fremgå. Menighedens præst og ansatte med tilknytning 
til børne- og ungdomsarbejdet kan indbydes til at deltage i møderne. 
 
§ 8. Foreningen afholder årsmøde i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages 
varsel ved opslag i aktivitetslokalerne og/eller ved indkaldelse via mail eller andet elektronisk 
medie. 
 
§ 9. Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent. 
2. BUS's beretning. 
3. Forelæggelse af årsregnskab og budget. 
4. Valg af Børne- og Ungdomsstyrelse samt revisor. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Eventuelt. 

 
§ 10. Alle medlemmer har stemmeret og opstillingsret. 
 
§ 11. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
§ 12. Ændringer i disse vedtægter kræver majoritet i BUS og skal godkendes af årsmødet. 
Samme fremgangsmåde anvendes ved opløsning af foreningen. 
 
§ 12. Dersom foreningen opløses, overtages aktiver og passiver af EFBU, Borrevejlevej 26, 
4000 Roskilde [eller Evangelisk Frikirke Danmark, Bynavn menighed], der er forpligtet til at 
anvende midlerne til arbejde til gavn for børn og unge [i Bynavn kommune]. 
 
 
Vedtaget på årsmødet dd.mm.yyyy 
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