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Afsnit 1: INDLEDNING 
 
§ 1 Navn og hjemsted  
Stk. 1. Foreningens navn er Missionsforbundets Børn og Unge, forkortet MBU. 
Stk. 2. MBUs hjemsted er Rosenlunden 17, 5000 Odense C. 
Stk. 3. MBU er i sit arbejde tilknyttet Det Danske Missionsforbund (DDM) 
 
§ 2 Formål 
MBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv. Derigennem vil vi føre børnene og 
de unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i verden. 
 
§ 3 Inddeling 
Stk. 1. MBU består af følgende arbejdsgrene: 

1. børnearbejde 0-14 år 
2. spejderarbejde 6-25 år 
3. ungdomsarbejde 13-30 år. 

Stk. 2. Hver arbejdsgrens interesser varetages af et råd. 
Stk. 3. Rådene for de tre arbejdsgrene benævnes: 

1. Børneråd 
2. Spejderråd 
3. Ungdomsråd 

 
Afsnit 2: MEDLEMMER OG OPTAGELSE I MBU 
 
§ 4 Medlemmer 
Stk.1. Fra hver menighed i DDM kan der optages en lokalforening. 
Stk. 2. Nye spejdergrupper, der etableres i en lokalforening skal godkendes separat. 
Stk. 3. Fra en by hvor der ikke er etableret menighed tilknyttet DDM, kan der optages lokalforeninger jf. § 5. 
 
§ 5 Optagelse og udmeldelse 
Stk. 1. Ansøgning om optagelse og lokalforeningens vedtægter indsendes til Børne- og ungdomsstyrelsen 
(BUS), senest 4 måneder før årsmødets afholdelse. 
Stk. 2. Lokalforeningens vedtægter skal godkendes af BUS før optagelsen. 
Stk. 3. Årsmødet træffer beslutningen om optagelse af lokalforeningen. 
Stk. 4. Senere ændringer af vedtægterne skal godkendes af BUS, der efter skøn kan forelægge dem for 
årsmødet. 
Stk. 5. Ønsker en lokalforening at udmelde sig af MBU skal dette ske skriftligt til BUS. 
Stk. 6. Hvis en lokalforening i mere end to år ikke har levet op til sine forpligtelser, eller hvis BUS vurderer, at 
lokalforeningen ikke efterlever MBU’s formål, kan BUS indstille til årsmødet, at lokalforeningens medlemskab 
bringes til ophør. 
 
§ 6 Medlemsforpligtelser 
Stk. 1. Lokalforeninger tilknyttet samme menighed, er forpligtet til samlet at indsende statistikskema 
til BUS indeholdende oplysninger om antal aktivitetsmedlemmer (medlemmer i den enkelte 
arbejdsgren) og faktiske medlemmer (antal aktivitetsmedlemmer korrigeret for dobbeltgængere). Opgørelsen 
sker pr. 31.12. 
Stk. 2. Statistikskemaet skal være indsendt senest d. 15.01. 
Stk. 3. Lokalforeningerne betaler et kontingent til MBU pr. faktisk medlem. Kontingentets størrelse fastlægges 
på årsmødet. 
 



 

Afsnit 3: ORGANISERING 
 
§ 7 Ledelsen 
Stk. 1. Årsmødet er MBU’s højeste myndighed. 
Stk. 2. MBU ledes af Børne- og ungdomsstyrelsen (BUS), som består af formanden for hvert af de tre 
arbejdsgrenes råd, forretningsudvalget og en repræsentant fra DDM’s forbundsråd. BUS fastlægger sin egen 
forretningsorden. 
 
§ 8 BUS’s ansvar 
Det er BUS’s ansvar at lede MBU’s virke i hht. Årsmødets beslutninger. Under BUS’s ansvarsområder 
hører bl.a.: 

• MBU’s økonomi 
• lederuddannelse 
• ansættelse af medarbejdere 
• nedsættelse af arbejdsgrupper 
• fastlæggelse af forretningsudvalgets opgaver og kompetence 
• udgivelse af blade 
• afholdelse af lejre og stævner 
• at koordinere og samarbejde med DDM. 
• varetage samarbejdsrelationer til DUF, IFFEC samt andre organisationer og foreninger efter årsmødets 

bestemmelse 
• sikre at arbejdsgrenenes indhold er i overensstemmelse med MBU’s formål 
• afholdelse af årsmøde. 
• repræsentation 

§ 9 Forretningsudvalget 
BUS’s formand, næstformand og sekretær udgør forretningsudvalget. 
 
§ 10 Tegningsregler 
Stk. 1. Forretningsudvalgets underskrifter er bindende for MBU. 
Stk. 2. BUS kan i øvrigt bemyndige ansatte til at handle på MBU’s vegne. 
Stk. 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kan dog kun ske efter forudgående 
vedtagelse på et BUS-møde. 
 
§ 11 Budget, regnskab og revision 
Stk. 1. Der skal udarbejdes et budget for det kommende regnskabsår. Budgettet skal godkendes af årsmødet. 
Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. 
Stk. 3. MBU’s regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, og forelægges til godkendelse 
på MBU’s årsmøde. 
 
§ 12 Rådene 
Stk. 1. Hver arbejdsgrens interesser varetages af et råd på min. 3 og max 5 personer. 
Stk. 2. I rådene skal der så vidt muligt være repræsentation fra hvert distrikt, hvor den pågældende arbejdsgren 
har arbejde. 
Stk. 3. Alle valg til rådene finder sted på årsmødet. Formanden vælges direkte, mens rådet i øvrigt konstituerer 
sig selv. 
 
§ 13 Rådenes arbejde 
Stk. 1. Rådet skal være til inspiration og støtte for det lokale arbejde. 
Stk. 2. Rådet varetager arbejdsgrenens interesser i henhold til beslutninger truffet på medarbejdermøder, 
årsmøde og BUS-møde. 



 

Stk. 3. Rådet skal mindst 1 gang årligt afholde et medarbejdermøde for alle medlemmer i den pågældende 
arbejdsgren. Formålet med mødet er at arbejdsgrenens medlemmer i fællesskab lægger retningslinjer for den 
kommende periodes arbejde samt at rådet kan modtage feedback og inspiration fra lokalforeningerne. 
Medarbejdermødet kan holdes i forbindelse med årsmødet. Rådet udsender senest en måned før 
medarbejdermødet dagsorden for mødet, samt forslag til det kommende års arbejde. 
 
§ 14 Arbejdsgrupper 
Stk. 1. BUS kan nedsætte de arbejdsgrupper, der er behov for til løsning af konkrete opgaver af kortere eller 
længere varighed. 
Stk. 2. BUS bestemmer, hvordan arbejdsgrupperne sammensættes. 
Stk. 3. BUS skal udarbejde kommissorium for hver enkelt arbejdsgruppe, både faste arbejdsgrupper og ad-hoc 
arbejdsgrupper. BUS udpeger en kontaktperson, som har ansvaret for kommunikation mellem 
arbejdsgruppen og BUS. 
Stk. 4. Arbejdsgruppemedlemmer udpeges for en tidsbegrænset periode svarende til opgavens løsning. Ved 
løbende opgaver dog for max. 2 år ad gangen. Arbejdsgruppemedlemmer kan genudpeges. 
Stk. 5. Rådene kan nedsætte arbejdsgrupper efter samme regler som BUS. 
 
 
Afsnit 4: ÅRSMØDE 
 
§ 15 Ordinært Årsmøde 
Stk. 1. Der afholdes ordinært årsmøde en gang årligt. 
Stk. 2. Tid og sted fastsættes af BUS. Årsmødet skal dog afholdes således, at regnskab er godkendt i god tid 
inden der skal søges om DUF-tilskud. 
Stk. 3. BUS udsender foreløbig dagsorden 3 måneder før årsmødet. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, 
skal være BUS i hænde senest 2 måneder før årsmødets afholdelse. Dog skal ansøgning om medlemsoptagelse 
være indsendt iht. § 5. 
Stk. 4. Berettigede til at stille forslag er lokalforeningerne, BUS og rådene. 
Stk.5. Indkaldelse til årsmøde og dagsorden skal være udsendt til lokalforeningerne og øvrige 
stemmeberettigede senest 1 måned før årsmødets afholdelse. 
Stk. 6. Følgende kan deltage i MBU’s årsmøde: 

• Lokalforeningernes repræsentanter 
• BUS 
• Rådene 
• Ansatte i MBU 
• Menighedsansatte præster 
• Den lokale BUS-formand 
• Inviterede gæster 

§ 16 Ekstraordinært årsmøde 
Der skal indkaldes til ekstraordinært årsmøde, hvis et flertal i BUS kræver det, eller hvis mindst 1/3 af 
lokalforeningerne kræver det. 
 
§ 17 Lokalforeningernes repræsentation 
Stk. 1. Hver arbejdsgrens lokalforening udpeger repræsentanter, efter antal aktivitetsmedlemmer jf. § 6, stk. 1, 
efter følgende skala: 

• 1 - 50 medlemmer   1 repræsentant 
• 51 - 100 medlemmer   2 repræsentanter 
• over 100 medlemmer  3 repræsentanter 



 

Stk. 2. Repræsentanterne vælges blandt medlemmerne i lokalforeningerne. 
Repræsentanterne skal være medlemmer af MBU. 
 
§ 18 Stemme- og taleret 
Stk. 1. Stemmeret ved årsmødet har alle lokalforeningernes repræsentanter, BUS-formænd, BUS og råd, 
herudover har de i § 15, stk. 6 nævnte deltagere taleret. 
Stk. 2. BUS har ikke stemmeret angående årsberetning og regnskab. 
Stk. 3. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
§ 19 Afstemningsregler 
Stk. 1. Beslutninger træffes med simpelt flertal og ved håndsoprækning. 
Stk. 2. Ved stemmelighed efter to på hinanden følgende afstemninger, bortfalder forslaget. 
Stk. 3. Alle stemmeberettigede kan forlange skriftlig afstemning. Ved personvalg skal der ske skriftlig 
afstemning. 
 
§ 20 Dagsorden 
Årsmødets dagsorden skal indeholde: 

a. Valg af dirigent 
b. Godkendelse af forretningsorden for årsmødet. 
c. Årsberetning forelægges til godkendelse. 
d. Det reviderede regnskab fra sidst forløbne regnskabsår forelægges til godkendelse. 
e. Optagelse af nye lokalforeninger. 
f. Budget for det kommende regnskabsår forelægges til godkendelse. 
g. Valg (jf. § 21) 
h. Indkomne forslag. 
i. Eventuelt. 

§ 21 Personvalg 
Stk. 1. Forretningsudvalget Formand, næstformand og sekretær vælges for 2 år ad gangen. Formanden på lige 
årstal. Næstformand og sekretær på ulige årstal. 
Såfremt posten som formand bliver vakant, konstituerer BUS et af de øvrige BUS-medlemmer som formand, 
der fungerer indtil førstkommende ordinære årsmøde. Såfremt posten som næstformand eller sekretær bliver 
vakant, udgøres forretningsudvalget af de 2 tilbageværende personer indtil førstkommende årsmøde. 
Stk. 2. Rådsformænd Vælges for 2 år ad gangen. Formand for spejderrådet vælges på ulige årstal. Formand for 
børneråd og ungdomsråd vælges på lige årstal. Såfremt posten som rådsformand 
bliver vakant, konstituerer rådet et af rådsmedlemmerne som formand, der fungerer indtil førstkommende 
ordinære årsmøde. 
Stk. 3. Rådsmedlemmer. Vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af rådsmedlemmerne er på valg hvert 
år. 
Stk. 4. Suppleanter. Til hvert råd vælges en suppleant. Vælges for 1 år ad gangen. 
Stk. 5. Revisor. Statsautoriseret eller registreret revisor godkendes af årsmødet. 
Stk. 6. Opstilling af kandidater. 
Kandidater kan kun opstilles af BUS, råd og lokalforeninger. Opstilling skal ske som beskrevet i § 15 stk. 3. 
Stk. 7. Valgbarhedsbetingelse. Alle medlemmer af BUS og råd skal være medlem af en menighed tilknyttet 
DDM. 
Stk. 8. Genvalg. For alle valg gælder, at genvalg kan finde sted. 
 
 
 
 
 



 

Afsnit 5: VEDTÆGTSÆNDRINGER 
 
§ 22 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 afgivne stemmer er for forslaget  

Stk. 2. Om vedtægtsændringer og opløsning kan der brevstemmes. Brevstemmer skal være BUS i hånde to 
arbejdsdage før afstemningstidspunktet. 
Stk. 3. 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. 4. Ved opløsning tilfalder alle aktiver formålsbeslægtet arbejde i Det Danske Missionsforbund. 
 
 
 
Vedtaget på MBUs årsmøde 30. april 2005 
Revideret på MBUs årsmøde 26. september 2020 
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