Vedtægter for KFS-lokalforening
§ 1 NAVN
Stk. 1.
Stk.2.

Foreningens navn er ... (eks. Aalborg KFS)
Foreningens hjemsted er … (eks. Aalborg kommune)

§ 2 GRUNDLAG
KFS 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 forkynde evangeliet blandt unge
 at kalde til et liv i tjeneste for Jesus Kristus som Herre og frelser
 undervise i emner, som er relateret til kristendommen

§4 MÅLGRUPPE
Muligheden for medlemskab af (eks. Aalborg KFS) kan opnås af enhver under 30 år, som er indskrevet på en
undervisningsinstitution i (eks. Aalborg kommune) eller ønsker at være aktiv i (eks. Aalborg KFS’) arbejde.

§ 5 MEDLEMMER
Medlemskab af (eks. Aalborg KFS) opnås og opretholdes ved betaling af det til enhver tid af generalforsamlingen
fastsatte kontingent.
Det forventes, at medlemmer støtter og fremmer foreningens formål.

§ 6 STYREGRUPPE
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.

Foreningen ledes af en styregruppe, bestående af mindst 2 personer, der vælges blandt foreningens
medlemmer i forbindelse med den årlige generalforsamling.
Styregruppen mødes mindst 3 gange årligt
Styregruppen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden vælges for et år ad gangen.
Styregruppen udvælger kasserer blandt foreningens aktive.
Styregruppen er det repræsentative og ansvarlige organ for foreningen og har som sådant ret til at indgå
aftaler og træffe beslutninger på foreningens vegne.
Styregruppens medlemmer vælges for en periode på 2 år.

§ 7 GENERALFORSAMLING
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.

Foreningen afholder generalforsamlingen en gang årligt, hvor arbejdet drøftes, retningslinjer for foreningens
arbejde fastlægges, revisorer vælges (jf. §8, stk. 3) og regnskab gennemgås (jf. §8, stk. 2).
På generalforsamlingen vælges styregruppen.
Generalforsamling skal indkaldes med minimum 2 ugers varsel.

§ 8 ØKONOMI
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskab for det foregående år fremlægges hvert år på generalforsamlingen (jf. §7).
Ved udgangen af et regnskabsår skal regnskabet gennemgås og godkendes af den på
generalforsamlingen valgte revisor, som ikke kan være styregruppemedlem.

§ 9 OPLØSNING
Ingen lokalforening kan lukkes uden forudgående at have kontaktet sekretariatet eller KFS’ ledelse.
Opløses (eks. Aalborg KFS), tilfalder eventuelle aktiver Kristelig Forbund for Studerende.

§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1.

Ændringer i vedtægterne kan foretages på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte
medlemmer vedtager det. Forslag til vedtægtsændringer skal være styregruppen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

Stk. 2.

Styregruppen søger for, at forslag til vedtægtsændringer offentliggøres senest 1 uge før generalforsamling.

Vedtaget af (eks. Aalborg KFS’ styregruppe) dato og år.

