Vedtægter
for

Luthersk Mission
Bornholms afdeling

www.lm-bornholm.dk
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”Love for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme” (LM) er at betragte som love
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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Vedtægter
for

Luthersk Missionsforening
til Evangeliets Fremme
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§ 1. Navn
1. Foreningens navn er "Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme". Andre
anvendte navne og forkortelser: "Luthersk Mission" (LM) og "Danish Lutheran Mission"
(DLM).
2. Foreningen stiftedes den 1. marts 1868.

§ 2. Grundlag
Foreningen bygger sit arbejde på
•
•

De bibelske Skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste
kilde og norm for kristen tro, lære og liv,
Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse som sand og forpligtende
tolkning af De bibelske Skrifter.

§ 3. Formål
Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet
anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.

§ 4. Organisation
1. Foreningen er opdelt i kredse og frimenigheder, der samles i afdelinger, afgrænset efter
landsdele. Afdelingerne repræsenteres ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen
vælger en landsstyrelse.
2. Oprettelse af nye kredse og frimenigheder samt deling eller sammenslutning af de
bestående skal godkendes af afdelingsstyrelsen.
3. Oprettelse af nye afdelinger og deling eller sammenslutning af de bestående skal
godkendes af generalforsamlingen.
4. Eventuelt supplerende vedtægter med retningslinjer for organisationsstrukturen i kredse,
frimenigheder og afdelinger skal være i overensstemmelse med "Vedtægter for Luthersk
Missionsforening til Evangeliets Fremme".
5. En selvstændig menighed, som ønsker at være tilknyttet LM uden at være en del af
organisationen som sådan, kan associeres til LM gennem en associeringsaftale. Aftalen
indgås med afdelingsstyrelsen eventuelt i fællesskab med landsstyrelsen. Grundlaget for
en associeringsaftale er, at menigheden kan identificere sig med LM’s åndelige grundsyn,
samt et gensidigt ønske om fællesskab åndeligt, menneskeligt og aktivitetsmæssigt.

§ 5. Medlemmer
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1. Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år og slutter sig til foreningens
grundlag.
2. Optagelse sker hos kredsen/frimenigheden eller eventuelt afdelingsstyrelsen. Stemmeret
og valgbarhed opnås 3 måneder efter indtegningen. Medlemskontingentets størrelse
fastsættes af kredsmødet. For medlemmer indtegnet hos afdelingsstyrelsen fastsætter
afdelingsstyrelsen kontingentet på niveau med, hvad kontingentet er i kredsene i den
pågældende afdeling.
3. Såfremt et medlem skader foreningen og dens virksomhed eller fraviger dens
læregrundlag, kan kredsstyrelsen eller afdelingsstyrelsen tilbagekalde den pågældendes
medlemskab. Kredsstyrelsens beslutning kan appelleres til afdelingsstyrelsen, som i givet
fald træffer den endelige afgørelse.

§ 6. Ledelse
A. Kredsen/frimenigheden (herefter kaldet kredsen)
1. Kredsens medlemmer vælger en kredsstyrelse, som konstituerer sig selv.
2. Mindst én gang årligt afholdes kredsmøde, som indvarsles mindst 14 dage forud på den
måde, hvorpå kredsens møder sædvanligvis bekendtgøres.
3. På det ordinære, årlige kredsmøde (evt. opdelt på 2 møder) behandles bl.a. følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af ordstyrer.
Beretning om virksomheden i det forløbne år.
Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
Valg af medlemmer til kredsstyrelsen.
Valg af kredsens repræsentant(er) i afdelingsstyrelsen.
Valg af 2 revisorer (må ikke være medlemmer af kredsstyrelsen).
Eventuelt.

(De i pkt. 4 og 5 nævnte valg kan eventuelt foregå ved skriftlig afstemning blandt
samtlige kredsens medlemmer.)
Forslag, som ønskes sat under afstemning på kredsmødet, skal indsendes til
kredsstyrelsen senest 1 måned før mødet.
4. Såfremt en kredsrepræsentant i afdelingsstyrelsen ikke er medlem af kredsstyrelsen, bør
vedkommende i sin funktionstid deltage i dennes møder som fuldgyldig medlem.
5. Ekstraordinært kredsmøde kan indkaldes af kredsstyrelsen og skal indkaldes inden en
måned, når mindst 20 medlemmer (i kredse med færre end 40 medlemmer mindst
halvdelen af disse) skriftligt anmoder derom med angivelse af, hvad der ønskes
behandlet.
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B. Afdelingen
1. Afdelingens styrelse består af repræsentanter for kredsene samt så vidt muligt 1
repræsentant fra LM Unge og 1 fra LM Kids. En repræsentant kan repræsentere flere
kredse. Afdelingsstyrelsen konstituerer sig selv.
2. Ud over kredsenes fælles virksomhed på afdelingsplan er det afdelingsstyrelsens ansvar
at drage omsorg for lokalarbejde på pladser, hvor der (endnu) ikke er etableret kredse.
3. Efter indstilling fra afdelingsstyrelsen vælger afdelingsmødet repræsentanter til
generalforsamlingent og repræsentanter til styrelserne for foreningens institutioner.
Mindst halvdelen af de afdelingsvalgte repræsentanter i generalforsamlingen, skal i deres
funktionstid deltage i afdelingsstyrelsens møder som fuldgyldige medlemmer.
4. Mindst én gang årligt afholdes afdelingsmøde, som indvarsles i samtlige afdelingens
kredse efter samme regler som angivet i § 6 A, stk. 2.
5. På det ordinære, årlige afdelingsmøde (evt. opdelt på 2 møder) behandles bl.a. følgende
punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (herunder beretning fra
generalforsamlingen og institutioner).
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
4. Valg af repræsentanter til generalforsamlingen m.m.
5. Valg af 2 revisorer (må ikke være medlemmer af afdelingsstyrelsen).
6. Eventuelt.
6. Forslag, som ønskes sat under afstemning på afdelingsmødet, og indstilling til valg skal
indsendes til afdelingsstyrelsen senest 1 måned før afdelingsmødet.
7. Ekstraordinært afdelingsmøde kan indkaldes af afdelingsstyrelsen og skal indkaldes
inden en måned, når mindst 30 medlemmer eller mindst 1/3 af afdelingens medlemmer
skriftligt anmoder derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
C. Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er sammensat af 2 til 5 repræsentanter fra hver afdeling. Endvidere
vælger LM Unge og LM Kids hver 2 repræsentanter (valgt som angivet i vedtægterne
for hver af disse arbejdsgrene). Repræsentanter i generalforsamlingen handler på deres
afdelings vegne. Generalforsamlingen fastsætter det aktuelle antal repræsentanter fra hver
afdeling efter følgende vejledende fordelingsnøgle:
< 200 medlemmer – 2 repræsentanter
201-500 medlemmer – 3 repræsentanter
501-800 medlemmer – 4 repræsentanter
800 < medlemmer – 5 repræsentanter
2. Landsstyrelsesmedlemmer, som ikke er medlemmer af generalforsamlingen, deltager i
generalforsamlingen som fuldgyldige medlemmer.
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3. Til generalforsamlingen er der i øvrigt kun adgang efter indbydelse fra landsstyrelsen.
4. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året.
5. Generalforsamlingen behandler hvert år som faste punkter på dagsordenen følgende
sager:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandsberetning.
3. Drøftelse af landsstyrelsens dispositioner siden sidst.
4. Drøftelse af overordnede strategier og planer for arbejdet nationalt og internationalt.
5. Forhandling om principielle emner (evt. i relation til formandsberetningen).
6. Godkendelse af foregående års regnskab.
7. Vedtagelse af budget, eller overordnet budgetramme, for det kommende år.
8. Valg af landsstyrelse, af formand og næstformand.
9. Valg af revisorer (må ikke være medlemmer af generalforsamlingen).
10. Eventuelt.
Herudover skal generalforsamlingen med jævne mellemrum drøfte beretninger fra
foreningens virksomheder (§11).
6. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indsendes til landsstyrelsen og
skal være denne i hænde senest to måneder før generalforsamlingen afholdes. Senere
indkomne sager eller fremsatte forslag kan kun behandles, såfremt generalforsamlingen i
hvert enkelt tilfælde vedtager dette.
7. Dagsorden for generalforsamlingen tilsendes samtlige repræsentanter i
generalforsamlingen senest 1 måned før generalforsamlingen afholdes.
8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af landsstyrelsen og skal indkaldes,
såfremt mindst 15 repræsentanter i generalforsamlingen fremsætter anmodning herom
med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
D. Landsstyrelsen
1. Landsstyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, idet der
skiftevis er 3 og 4 på valg hvert år. Mindst 2 af landsstyrelsens medlemmer skal vælges
blandt repræsentanterne i generalforsamlingen; til de øvrige styrelsesposter er ethvert
medlem af Luthersk Mission valgbart; men det bør tilstræbes, at der bliver så stor
geografisk spredning som muligt.
2. Blandt landsstyrelsens 7 medlemmer vælger generalforsamlingen hvert år formand og
næstformand.
3. Foreningens generalsekretær deltager fast i landsstyrelsens møder, men uden stemmeret.
4. Landsstyrelsen har, sammen med lærerådet, det overordnede ansvar på vegne af hele
foreningen, og skal drage omsorg for at foreningens liv og virke tjener virkeliggørelsen af
foreningens formål. Den samles så ofte, det er påkrævet. Landsstyrelsen har den fulde
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myndighed til at optræde og underskrive på foreningens vegne. Referat fra hvert
landsstyrelsesmøde tilsendes samtlige repræsentanter i generalforsamlingen.
E. Lærerådet
1. Lærerådet består af landsstyrelsen og afdelingsformændene. Afdelinger med mere end
800 medlemmer vælger yderligere en repræsentant fra afdelingsstyrelsens midte.
2. Lærerådet har, sammen med landsstyrelsen, det overordnede ansvar på vegne af hele
foreningen, og skal drage omsorg for at foreningens liv og virke tjener virkeliggørelsen af
foreningens formål. Lærerådet kan også efterprøve landsstyrelsen beslutninger og
vejledninger af læremæssig karakter. Lærerådet afgør hvilke beslutninger og
vejledninger, som er af læremæssig karakter.
3. Lærerådet samles regelmæssigt, og mindst en gang om året. 5 medlemmer af lærerådet
kan kræve lærerådet indkaldt ekstraordinært.
4. I øvrigt gælder procedurerne beskrevet i C3, C6, C7 også for lærerådet.

§ 7. Vedtagelser og valg
1. Vedtagelse af forslag samt alle valg kræver absolut flertal, hvilket vil sige over halvdelen
af de afgivne stemmer. En sag henlægges, såfremt stemmerne står lige. I tilfælde af
stemmelighed ved valg foretages omvalg; såfremt stemmerne også her står lige, foretages
lodtrækning.
2. I kredsstyrelser, afdelingsstyrelser, generalforsamling, landsstyrelse og læreråd skal
mindst 2/3 af de stemmeberettigede være til stede, for at gyldig afstemning kan foretages.
3. Såfremt ét stemmeberettiget medlem forlanger det, skal der holdes skriftlig afstemning.
4. Som afdelingsstyrelsesmedlemmer, og som landsstyrelsesmedlemmer kan kun vælges
mænd.
5. Valg til kredsstyrelse, afdelingsstyrelse, generalforsamling og landsstyrelse gælder for 2
år. Genvalg kan finde sted.
6. Revisorer samt suppleanter til styrelser, og revision vælges for ét år ad gangen.

§ 8. Tegningsret
1. Tegningsberettigede for Luthersk Mission som landsforening er formanden (eller i
dennes fravær næstformanden) i forening med et af landsstyrelsens øvrige medlemmer.
Landsstyrelsen kan meddele prokura til ansatte i administrationen, når det gælder checks,
bankkonti/giro, forpligtelseserklæringer, arve- og legatsager, og hvad der i øvrigt
henhører under den daglige drift.
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2. Tegningsberettigede for foreningen på afdelingsplan er afdelingsformanden (eller i
dennes fravær afdelingens næstformand) i forening med et af afdelingsstyrelsens øvrige
medlemmer.

§ 9. Rådsmøde og landsmøde
1. Landsstyrelsen indkalder efter behov repræsentanter for foreningens virksomhed til
drøftelser og rådslagning på et rådsmøde.
2. Landsmøde til drøftelse af foreningens anliggender kan indkaldes af landsstyrelsen. Dette
møde er åbent for alle foreningens medlemmer.
3. Udtalelser eller henstillinger fra rådsmøder og landsmøder er ikke forpligtende, men
rådgivende for generalforsamling, landsstyrelse og læreråd.

§ 10. Medarbejdere
1. Landsstyrelsen ansætter sekretærer, missionærer og andre medarbejdere.
2. Redaktionen af landsforeningens blade udpeges/godkendes af landsstyrelsen.
3. Afdelingsstyrelserne kalder og fører tilsyn med prædikanter og kan ansætte lokale
medarbejdere efter behov.
4. Kredse eller frimenigheder kan ansætte medarbejdere efter forud indhentet godkendelse
af afdelingsstyrelsen.
5. Kredsstyrelsen har ansvaret for kaldelsen af alle medarbejdere i lokalkredsen (inkl.
medarbejderne i LM Kids). Hvor der endnu ikke er etableret en egentlig kreds, ligger
kaldelsesansvaret ved afdelingsstyrelsen.
6. Ingen må antages eller tillades at optræde i foreningens navn, uden at vedkommende i
lære og færd er i overensstemmelse med foreningens læregrundlag.
7. Den kaldende styrelse kan, såfremt en medarbejder giver anledning til forargelse, standse
vedkommendes virksomhed.
8. Ingen lønnet medarbejder kan have stemmeret i den styrelse, der har ansat
vedkommende.

§ 11. Virksomhed
A. Arbejdet i Danmark
Foreningen søger at virke for sit formål ved almindelig, offentlig forkyndervirksomhed og
evangelisations-initiativer - blandt børn og unge gennem et specielt tilrettelagt børne- og
ungdomsarbejde.
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B. International mission
Foreningen driver internationalt missionsarbejde dels som selvstændigt missionsselskab og
dels som støtteselskab for andre selskaber.
C. Institutioner
De af Luthersk Mission oprettede institutioner - herunder selvejende institutioner - drives i
tilknytning til foreningen. De har deres egne vedtægter og ledes af styrelser. De institutioner,
som er tilknyttet landsforeningen, aflægger beretning til landsstyrelsen, ligesom institutioner,
oprettet af afdelinger og kredse, aflægger beretning ved henholdsvis afdelings- og
kredsmøder.

D. Forlagsvirksomhed
Foreningen driver forlagsvirksomhed gennem LogosMedia. Forlaget udgiver bøger m.v.
Forlagsbestyrelsen vælges af landsstyrelsen. Forlaget har egne vedtægter, som skal
godkendes af landsstyrelsen ligesom regnskab og budget. Der aflægges beretning fra
forlagsarbejdet til landsstyrelsen.

E. Radiomission
Foreningen driver radiomission gennem "Norea Radio Danmark", der har sine egne
vedtægter, som skal godkendes af landsstyrelsen ligesom regnskab og budget. Norea Radio
Danmarks styrelse vælges af landsstyrelsen. Der aflægges beretning fra Norea Radio
Danmark til landsstyrelsen.

F. Andre arbejdsgrene
Andre arbejdsgrene kan iværksættes, hvis det skønnes at kunne fremme foreningens formål.
Landsstyrelsen kan - eventuelt på opfordring af generalforsamlingen - nedsætte udvalg for
nærmere angivne opgaver. Disse udvalg holder landsstyrelsen løbende orienteret om deres
arbejde.

§ 12. Missionshuse og anden fast ejendom
1. Ejendomsret til foreningens missionshuse må ikke overdrages uden landsstyrelsens
samtykke.
2. Brugsret til missionshusene kan i tvivlstilfælde indankes til landsstyrelsens afgørelse.
3. I øvrigt disponerer hver afdeling over de faste ejendomme, vedkommende afdeling måtte
være ejer af, således at denne er berettiget til frit at sælge og pantsætte ejendomme, alene
med den begrænsning, som efter ovenstående gælder ved salg af missionshuse.
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4. Når der til oprettelse af institutioner med sociale formål (såsom plejehjem) er ydet
statslån eller statsgaranti for lån, kan foreningen ikke under nogen form opnå udbytte af
sådanne institutioner. Et eventuelt provenu, som opnås ved ophør og/eller afhændelse,
skal anvendes til kristeligt sociale eller kulturelle formål - i henhold til de respektive
institutioners vedtægter.

§ 13. Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kan kun foretages efter vedtagelse med 2/3 majoritet af 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger. Ændringer af § 2 og 3 samt § 7.4 skal desuden
godkendes af lærerådet.

§ 14. Foreningens ophør
1. Foreningens ophør kan kun finde sted efter vedtagelse med 2/3 majoritet af 2 på hinanden
følgende ordinære generalforsamlinger.
2. Vedtages foreningens ophør, skal dens aktiver anvendes til evangeliets fremme efter
generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

.............................................................................................................................................

Således vedtaget på delegeretmøderne, i Løgumkloster d. 28.-29. marts 2008 og i Hillerød d.
23.-24. oktober 2008. Vedtægterne træder i kraft den 24. oktober 2008 og afløser "Love for
Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme" af 27. oktober 2006.
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