Love for KFUM og KFUK i Roskilde
§1

NAVN OG MOTTO:

§1.1

NAVN
Foreningens navn er KFUM og KFUK i Roskilde.
Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune.

§1.2

MOTTO
KFUM:
"At de alle må være et"(Johs.17,21)
KFUK:
"Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved
min ånd, siger Hærskares Herre"(Zak.4,6)

§2

FORMÅL:

KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor
børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres
liv.
KFUM og KFUKs mission
Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen
Î
Î
Î

til styrkelse af tro og fællesskab,
til deltagelse i menighedens liv, i mission og tjeneste, og
til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund.

KFUM og KFUKs grundlag er bekendelsen til den treenige Gud.
Gud sendte sin Søn for at frelse verden,
og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede,
så mennesker sendes ud med evangeliet.
Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af.

KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens
evangelisk-lutherske lære.

§3

MEDLEMSKAB OG ORGANISATION
(Jfr."grundlov for KFUM og KFUK i Danmark" § 2.)

§3.1

DEN LOKALE FORENING:

§3.1.1 Åbent medlemsskab
Som personligt medlem af lokal foreningen kan optages
enhver uanset kirkeligt tilhørsforhold, der ønsker at være
medlem af KFUM og KFUK. Medlemmer af
lokalforeningen er samtidigt medlem af
landsorganisationen. Medlemmer, hvis liv står i åbenbar
strid med foreningens formål og love, kan udelukkes.
Kontingent betales af alle medlemmer til den lokale
forening og gælder for det år, betalingen falder i.
Foreningen betaler medlemsbidrag for hvert medlem til
landsorganisationen.
§3.1.2 Lederskab:
I henhold til "Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark"
paragraf 2,A, skal alle afdelinger og klubber have en
kristen ledelse. Ledere skal være medlemmer af KFUM og
KFUK og være forpligtet på formålsparagraffen for
KFUM og KFUK i Danmark. Ledere, der er fyldt 16 år,
skal underskrive en børneattest og indgå følgende lederaftale:
"Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i
KFUM og KFUK. Jeg vil arbejde for KFUM og KFUKs
formål. Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens,
Sønnens og Helligåndens navn."

mellem 13 og 18 år. Desuden vælges minimum 3 suppleanter,
heraf mindst en ungdomssuppleant på højst 18 år.
Suppleanterne vælges for et år.

Det er formandens ansvar, at lederaftalen underskrives
efter forudgående samtale med den pågældende leder.

Der udpeges enten en registreret/statsautoriseret revisor
og/eller 2 lægmandsrevisorer.

§3.1.3 Arbejdsform:
Formålet søges realiseret gennem regelmæssige og
alderssvarende aktiviteter målrettet enten børn, unge, unge
voksne eller familier, således at der er alderssvarende
aktiviteter for foreningens medlemmer i alderen 0-30 år.

§3.2

LANDSORGANISATIONEN:
KFUM og KFUK i Danmark er en sammenslutning af
lokale foreninger, som arbejder i overensstemmelse med
"Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark". KFUM og
KFUK i Danmark ledes af Hovedbestyrelsen.

§3.2

Bestyrelsen kan supplere sig med op til to medlemmer
med observatørstatus for 1 år af gangen. Medlemmer med
observatørstatus deltager uden stemmeret og behøver ikke
at være medlem af foreningen.

§5.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand,
kasserer og protokolfører. Formand og kasserer kan ikke
være samme person. Kassereren kan vælges udenfor
bestyrelsen. Formand og næstformand bør være af modsat
køn. Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen før
valgperiodens udløb, indtræder en suppleant, helst af
samme køn, og sidder den pågældendes valgperiode ud.
Valget af foreningsformand kan underkendes af
"Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

VERDENSFORBUNDENE:
KFUM og KFUK i Danmark er medlem af "World
Alliance of YMCAs"(KFUM s verdensforbund), og
"World YWCA"(KFUKs verdensforbund).

§4.

Bestyrelsen kan endvidere beslutte en opgave/rollefordeling blandt bestyrelsesmedlemmerne og således
udpege eksempelvis en bygningsansvarlig, en
kommunikationsansvarlig, en aktivitetsansvarlig, en
forkyndelsesansvarlig og lignende, hvis rolle/opgaver
beskrives nærmere.

BESTYRELSEN:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 6 af medlemmerne skal
være fyldt 16 år. 3 af de 6 medlemmer skal være mænd og 3
skal være kvinder. De vælges på den ordinære
generalforsamling for 2 år, på ulige år afgår 2 kvinder og 1
mand, og på lige år afgår 2 mænd og 1 kvinde. Det 7. medlem
vælges på den ordinære generalforsamling for et år. Såfremt alle
de øvrige medlemmer er over 18 år skal det 7. medlem være

KONSTITUERING:

§6.

BESLUTNINGSDYGTIGHED:

f:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Alle bestyrelsesbeslutninger
vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende.
Såfremt kassereren er valgt uden for bestyrelsen, deltager
denne i bestyrelsesmøderne. Lønnet sekretær og
suppleanter må deltage i bestyrelsesmøder. Kasserer,
sekretær og suppleanter deltager uden stemmeret.

g:
h:

i:
Bestyrelsen kan træffe beslutninger i enstemmighed på
mail eller sociale medier, såfremt alle
bestyrelsesmedlemmer bakker op om et forslag.
Beslutning truffet mellem bestyrelsesmøder føres til
protokol på førstkommende bestyrelsesmøde.
§7.

j:
k:
l:
m:

FORRETNINGSORDEN:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

n:
§8.

BESTYRELSENS OPGAVER:
a:
b:
c:
d:
e:

at afholde regelmæssige bestyrelsesmøder.
at repræsentere foreningen i alle sager, såvel overfor
det offentlige som i forhold til private.
at varetage ledelsen af foreningen og forvalte
foreningens økonomi under ansvar over for
generalforsamlingen.
at undersøge mulighederne for nye arbejdsformer og
arbejdsområder samt start af nye klubber og
afdelinger.
at inspirere og motivere til at arbejdet i foreningen
udføres i overensstemmelse med
formålsparagraffen.

o:

§9.

at godkende de enkelte afdelingers og klubbers
ledelse jfr. paragraf 3.
at finde de for arbejdet nødvendige medarbejdere og
inspirere disse til at deltage i foreningens, distriktets
og landsorganisationens kurser.
at varetage kontakt til landsforbundet og sørge for,
at forpligtelsen over for dette opretholdes i
overensstemmelse med "Grundlov for KFUM og
KFUK i Danmark".
at føre protokol over bestyrelsens beslutninger, som
underskrives af bestyrelsens medlemmer, samt
indføje dagsorden og beslutninger ved
generalforsamlinger i denne.
at afholde møder fælles for alle foreningens ledere
og fremme uddannelse af foreningens ledere.
at ansætte og afskedige lønnede medarbejdere.
at tilstå hel eller delvis kontingentfrihed.
at sørge for drift og vedligeholdelse af foreningens
ejendom
at varetage økonomiske og administrative
forpligtigelser, som påhviler alle foreningen
tilknyttet KFUM og KFUK i Danmark. Herunder
vedligeholde medlemsoplysninger digitalt, inden 15.
marts indsende reviderede regnskaber og
dokumentere aktiviteter, samt rettidig betling af
Organisationsbidraget
at nedsætte udvalg i ønsket omfang og beskrive
udvalgs rolle samt udpege formand og medlemmer
til udvalg

GENERALFORSAMLINGEN:
Generalforsamlingen for KFUM og KFUK i Roskilde er
højeste myndighed for KFUM og KFUK i Roskilde.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af
foreningen, der har betalt skyldigt kontingent.

Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal og
er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange
medlemmer der møder. Den indkaldes ved annoncering
med mindst 1 måneds varsel. Forslag, der af foreningens
medlemmer ønskes under dagsordens punkt 5 og 8 skal
indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før
generalforsamlingen. Forslag til punkt 5 skal være
underskrevet af 5 medlemmer.

8.
9.
10.
§9.2

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen
finder det ønskeligt, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker
det, og indsender forslag til dagsorden. Den afholdes
senest 4 uger efter, at begæring er fremsat og med et varsel
på mindst 2 uger.
Samtidig med indvarslingen til den ekstraordinære
generalforsamling bekendtgøres dagsorden for denne.
Indvarslingen sker til alle stemme-berettigede medlemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i de sager der er
på dagsordenen.

§10.

LOVÆNDRINGER:

Kandidater til valgene vedrørende punkt 5, 6 og 9 skal
være medlemmer af foreningen og have underskrevet en
lederaftale. Derudover skal kandidater til punkt 9 være
fyldt 16 år. Der skal foreligge tilsagn om, at kandidaterne
er villige til at modtage valg.
Endelig dagsorden tilstilles medlemmerne mindst 8 dage
før generalforsamlingen.
§9.1

DAGSORDEN
Generalforsamlingen gennemføres efter nedenstående
dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder
valg af dirigent.
Beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det
forløbne år til godkendelse eller anden beslutning.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter.
Valg af revisionsfirma og/eller 2 lægmandsrevisorer
(og 1 suppleant).

Indkomne forslag. Herunder forslag til landsmøde
for KFUM og KFUK i Danmark.
Valg af stemmeberettiget til KFUM og KFUKs
landsmøde, jfr "Grundlov for KFUM og KFUK i
Danmark".
Eventuelt.

Ændringer i "love for KFUM og KFUK i Roskilde" skal,
for at have gyldighed, vedtages af generalforsamlingen
med mindst 2/3 majoritet på den årlige generalforsamling
eller på to på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger. Endvidere skal godkendelse ske af
"Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark".
§11.

TEGNING OG HÆFTELSE:

KFUM og KFUK i Roskilde tegnes af formand og
kasserer.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes
af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse
godkendes af generalforsamlingen.
Kassereren varetager den daglige drift, herunder
administration af foreningskontoen.
Såfremt formand og/eller kasserer er umyndig, tegnes
foreningen af formand og kasserer samt et øvrigt myndigt
bestyrelsesmedlem i forening, dog således at
næstformanden, hvis denne er myndig, altid vælges hertil
(eventuelt efterfulgt af de øvrige myndige
bestyrelsesmedlemmer). Hvis der ikke findes en myndig
person i bestyrelsen, udpeger bestyrelsen en ekstern
myndig person som tegningsberettiget. I tilfælde af at hele
bestyrelsen 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 forpligtigelser.
§12.OPLØSNING:
KFUM og KFUK i Roskilde kan kun opløses efter de
regler, der gælder for lovændringer(jfr.10). I tilfælde af
foreningens ophævelse tilfalder foreningens formue andet
KFUM og KFUK arbejde i Roskilde kommune som
Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK har godkendt.
Hvis et sådant arbejde ikke eksisterer overføres formuen til

Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark til
administration for 3 år. Bliver der indenfor denne periode
oprettet et nyt KFUM- og/eller KFUK arbejde, som
Hovedbestyrelsen kan godkende, tilfalder formuen dette
arbejde. Er dette ved udløbet af 3 års perioden ikke
tilfældet, tilfalder formuen Hovedbestyrelsen for KFUM
og KFUK i Danmark.

