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”Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme” (LM) er at betragte som
vedtægter for Luthersk Mission, Bornholms afdeling med følgende tilføjelser:
§ 1. Navn
Luthersk Mission, Bornholms afdeling.
§ 6. Ledelse
A. Kredsen/frimenigheden (herefter kaldet kredsen)
3. Som landsforeningens vedtægter, dog med den forskel, at der ved pkt. 5 på det ordinære
kredsmøde vælges kredsens repræsentanter til repræsentantskabet hvoraf formanden skal
være den ene.
B. Afdelingen
1. Afdelingens styrelse består af 5 mænd valgt af repræsentantskabet (se afsnit 8), heraf kan
tre vælges frit blandt de stemmeberettigede mænd i afdelingen. Afdelingsstyrelsen
konstituerer sig selv på førstkommende møde efter det repræsentantskabsmøde, hvor der
har været valg til afdelingsstyrelsen.
Såfremt afdelingskassereren/sekretæren vælges udenfor afdelingsstyrelsen, kan denne
deltage i afdelingsstyrelsens møder, dog uden stemmeret.
Afdelingsstyrelsen varetager afdelingens ledelse, og har, sammen med prædikanterne, det
overordnede åndelige ansvar for arbejdet og skal drage omsorg for at afdelingens liv og
virke tjener virkeliggørelsen af LMs formål.
2. Hvis afdelingen er berettiget til at vælge en repræsentant til lærerådet ud over formanden,
vælger afdelingsmødet denne repræsentant efter indstilling fra afdelingsstyrelsen.
3. Repræsentantskabet er sammensat af 2 repræsentanter fra hver kreds/frimenighed, hvoraf
formanden er den ene, samt 2 repræsentanter fra henholdsvis Luthersk Missions Unge og
LM Kids. Har en kreds 50 medlemmer og derover, giver det ret til 3 repræsentanter i
repræsentantskabet. Alle medlemmer af afdelingsstyrelsen deltager i repræsentantskabet
med fuld tale- og stemmeret. Såfremt LS- og generalforsamlingsmedlemmer ikke er
medlemmer af repræsentantskabet, har de ret til i deres funktionstid at deltage i
repræsentantskabsmødet med fuld tale- og stemmeret. Afdelingskassereren,
missionssekretæren og koordinatoren for evangelisationsarbejdet deltager, med
stemmeret. Associerede menigheder og mødepladser kan sende to repræsentanter, dog
uden stemmeret.
Afdelingsstyrelsen kan indkalde repræsentanter fra andre arbejdsgrene, men uden at disse
har stemmeret.
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Repræsentantskabet samles mindst 2 gange årligt til drøftelse og varetagelse af
afdelingens opgaver. Repræsentantskabets forhandlinger er retningsgivende for
afdelingsstyrelsen. Afdelingsstyrelsen fastsætter dagsorden og denne skal mindst 1 gang
årligt indeholde valg til afdelingsstyrelsen og drøftelse af afdelingsstyrelsens
dispositioner siden sidst. Repræsentantskabets medlemmer modtager referater fra
afdelingsstyrelsens møder.
§ 12. Missionshuse og anden fast ejendom
Stk. 1 og 2 gælder også LM-lejren.
Afdelingen kan eje, drive eller deltage i driften af andre ejendomme og institutioner. Disse
ledes i henhold til egne vedtægter.
§ 13. Vedtægtsændringer
Afdelingens tilføjelser til landslovene kan kun ændres ved vedtagelse på et afdelingsmøde
med 2/3 majoritet.
§ 14. Foreningens ophør
Afdelingens ophør skal vedtages af 2 på hinanden følgende afdelingsmøder med 2/3 majoritet
og godkendelse af generalforsamlingen.
Afdelingens aktiver overføres i så tilfælde til landsforeningen.
Således vedtaget på afdelingsmøde d. 19. august 2011, og træder i kraft umiddelbart herefter.
Vedtægterne afløser ”Vedtægter for Luthersk Missionsforening Bornholms afdeling” af 26.
marts 1988.
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