Vedtægter
for Kristeligt Forbund for Studerende

§ 1 NAVN
Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) stiftedes den 14. september 1956 under navnet Credokredsen. Senere ændredes navnet i 1962 til Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom
og i 1989 til det nuværende navn.

§ 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
KFS vil blandt studerende
-

forkynde evangeliet til personlig tro på Jesus Kristus
styrke det kristne fællesskab
kalde til et liv i tjeneste for Jesus Kristus som Frelser og Herre i hjem, samfund og menighed.
formidle kaldet til forbøn, offer og tjeneste i tværkulturel mission i Danmark og udlandet.

§ 4 MÅLGRUPPE
KFS' målgruppe er unge under 30 år, som er elever på gymnasiale uddannelser eller studerende
på videregående uddannelser.

§ 5 KFS’ VIRKSOMHED
KFS’ formål søges nået ved at tilskynde kristne studerende til at leve åbent med troen på deres
studiested. I åbne fællesskaber på studiestederne, i foreninger og på lejre og konferencer fokuseres på at lære Jesus at kende. Gennem arrangementer og studenterengagement på studiestederne skabes rum for samtale om tro, eksistens og etik i lyset af den kristne tro, så Jesus gøres
kendt. Alt dette understøttes og faciliteres af KFS’ landsorganisation og medarbejdere.

§ 6 MEDLEMMER
Stk. 1.

Som medlemmer af KFS optages enhver, som ønsker at støtte KFS’ formål. Medlemmer
optages lokalt via en tilsluttet lokalforening (jf. § 12) eller nationalt via landsorganisationen. Begge typer medlemmer nyder samme rettigheder i forhold til landsorganisationen. Minimumskontingent fastsættes af landsbestyrelsen og følger kalenderåret. Der
betales fuldt minimumskontingent i indmeldelsesåret uanset indmeldelsestidspunkt.

Stk. 2. Hvis et medlem ikke betaler minimumskontingent i et helt kalenderår, udmeldes medlemmet automatisk pr. 1. januar det efterfølgende år.

Stk. 3.

Landsbestyrelsen kan ekskludere et medlem af KFS, hvis medlemmet modarbejder
KFS’ grundlag eller formål som fastsat i §§ 2 og 3. Eksklusion kan indankes for generalforsamlingen.

§ 7 GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1.

Generalforsamlingen er øverste myndighed for KFS.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Aflæggelse af formandsberetning til godkendelse
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget til godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Beslutninger om vedtægtsændringer
Drøftelse af indkomne forslag
Eventuelt

Stk. 3.

Dato for afholdelse af ordinær generalforsamling bekendtgøres i KFS’ tidsskrift med
otte ugers varsel til alle medlemmer. Forslag til kandidater til bestyrelsen og forslag, der
ønskes behandlet under punkt 8 sendes til sekretariatet senest fire uger inden generalforsamlingen. Endelig dagsorden tilsendes alle medlemmer fysisk eller elektronisk senest to uger inden generalforsamlingen.

Skt. 4.

Stemmeret og taleret på generalforsamlingen har ethvert tilstedeværende medlem, som
ikke er i kontingentrestance. Ansatte i KFS har taleret. Det er ikke muligt at brevstemme. Det er muligt at stemme ved fuldmagt.

Stk. 5.

Landsbestyrelsen består af 15 personer. Landsbestyrelsens medlemmer vælges ved
skriftlig afstemning blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen for en toårig periode således at 7 medlemmer er på valg det ene år og 8 medlemmer det andet.
Ethvert stemmeberettiget medlem jf. stk. 4, som kan stå inde for KFS’ grundlag og formål jf. §§ 2 og 3, er valgbart.

Stk. 6. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme for hver ledig plads i bestyrelsen, men
der må gerne afgives færre stemmer. Der må ikke afgives mere end én stemme på den
enkelte kandidat. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt til landsbestyrelsen.
For at opnå valg skal en kandidat modtage en stemme fra 30 % af de medlemmer, der
stemmer personligt eller ved fuldmagt.
Stk. 7.

Hvis der er for få, der opnår valg i første valgrunde til at bestyrelsen bliver fuldtallig,
gennemføres en anden valgrunde. I anden valgrunde kan der stemmes på de kandidater, som fik flest stemmer i første valgrunde, men som ikke modtog en stemme fra 30 %
af de medlemmer, der stemte. I anden valgrunde opstilles et antal kandidater svarende
til en fuldtallig bestyrelse. For at opnå valg skal en kandidat modtage en stemme fra 30
% af de medlemmer, som stemmer personligt eller ved fuldmagt. Er bestyrelsen ikke
fuldtallig efter 2. valgrunde, er bestyrelsen reduceret i antal frem til næste generalforsamling.

Stk. 8. Opstillede kandidater, som ikke opnår valg til bestyrelsen kan opstille til suppleantvalg.
Der skal vælges op til 2 suppleanter. Suppleantvalg foregår efter samme procedure som

valg til landsbestyrelsen. En suppleant afgår ved førstkommende ordinære generalforsamling med mindre vedkommende er blevet suppleret ind i bestyrelsen. I så fald sidder suppleanten den resterende periode for det medlem, vedkommende har afløst.
Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. Indkaldelse
følger samme varsler som gælder for ordinær generalforsamling.

§ 8 LANDSBESTYRELSEN
Stk. 1.

Landsbestyrelsen er ansvarlig for det arbejde, som udføres i KFS’ navn.

Stk. 2. Ved bestyrelsens møder deltager ud over den valgte bestyrelse også generalsekretæren,
sekretariatslederen og LTC-forstanderen med taleret.
Stk. 3.

Landsbestyrelsen vælger på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen af sin
midte ved skriftlig afstemning formand, næstformand og formand for økonomiudvalget.

Stk. 4. Den nykonstituerede bestyrelse vedtager herefter sin forretningsorden.
Stk. 5.

Under bestyrelsen sorterer forretningsudvalg, økonomiudvalg, forlagets redaktionsudvalg, KFS’ tidsskrift, sekretærmøde m.v. Hertil kommer det lokale arbejde omtalt i §§
12-13.

§ 9 FORRETNINGSUDVALGET
Stk. 1.

Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand (der er formand for forretningsudvalget), næstformand, et menigt bestyrelsesmedlem valgt af landsbestyrelsen, generalsekretær og sekretariatsleder. Generalsekretær og sekretariatsleder har ikke stemmeret.

Stk. 2. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder og varetager bestyrelsens anliggender mellem møderne. Forretningsudvalget kan om nødvendigt inddrage bestyrelsen
mellem møderne i større sager.

§ 10 ØKONOMIUDVALGET
Stk. 1.

Økonomiudvalget består af formanden for økonomiudvalget, et menigt bestyrelsesmedlem valgt af landsbestyrelsen,sekretariatslederen og generalsekretæren. Sekretariatslederen, og generalsekretæren har ikke stemmeret.

Stk. 2. Økonomiudvalget varetager KFS’ økonomiske anliggender i henhold til generalforsamlingens beslutning om økonomi og budget, og iværksætter tiltag der skal sikre udførelsen heraf.
Stk. 3.

Økonomiudvalget indstiller større økonomiske beslutninger til bestyrelsen, som over
for generalforsamlingen har ansvaret for KFS’ økonomi.

§ 11 DAGLIG LEDELSE
Stk. 1.

Den daglige ledelse består af generalsekretær, sekretariatsleder og LTC-forstander.

Stk. 2. Den daglige ledelse er ansvarlig for udførelsen af landsbestyrelsens beslutninger i det
daglige og foretager løbende dispositioner for KFS’ virksomhed i øvrigt inden for rammerne heraf.
Stk. 3.

Den daglige ledelse kan ikke selvstændigt foretage dispositioner, der i væsentligt omfang fraviger økonomiske og beslutningsmæssige rammer udstukket af bestyrelsen og
har pligt til at inddrage forretningsudvalget og/eller økonomiudvalget i sager af væsentlig betydning.

Stk. 4. Den daglige ledelse forbereder de sager, som skal behandles af forretningsudvalget og
økonomiudvalget.

§ 12 LOKALFORENINGER
Stk. 1.

En lokalforening med egne vedtægter, egen ledelse og selvstændig økonomi kan anerkendes som tilsluttet lokalforening (jf. stk. 2). Landsbestyrelsen skal ved anerkendelse
af en lokalforening lægge vægt på, at lokalforeningen tilslutter sig KFS’ formål som fastsat i § 3.

Stk. 2. En lokalforening er tilsluttet KFS, når dennes ledelse har ansøgt om tilslutning, KFS’
landsbestyrelse har vurderet kravene i stk. 1. opfyldt og dette er meddelt skriftligt til ansøgeren.
Stk. 3.

En anerkendt lokalforening skal som minimum indkræve et kontingent svarende til
landsbestyrelsens fastsatte minimumskontingent jf. § 6 stk. 1. og kan fastsætte et højere.

Stk. 4. Kontingenter til anerkendte lokalforeninger indbetales til KFS’ sekretariat. Det fulde
kontingent tilfalder lokalforeningen, hvorfor sekretariatet overfører opkrævede kontingenter fra medlemmer af en lokalforening til pågældende lokalforening.
Stk. 5.

Ethvert kontingentbetalende medlem af en anerkendt lokalforening er samtidig medlem af KFS og nyder samme rettigheder som sådanne.

§ 13 KFS PÅ STUDIESTEDERNE
Stk. 1.

En gruppe af studerende på et studiested kan tilknyttes KFS. Når KFS-navnet benyttes,
er gruppen forpligtet til at følge de retningslinjer, som gælder for KFS-grupper. KFSgrupper er åbne for alle, og det er ikke et krav, at man er medlem af KFS for at deltage i
eller lede en gruppe.

Stk. 2. På studiesteder, hvor der ikke er en KFS-gruppe, kan en enkelt studerende tilknyttes
KFS som kontaktperson. Det er ikke et krav, at en kontaktperson er medlem af KFS.

§ 14 ØKONOMI
Stk. 1.

KFS’ arbejde drives ved hjælp af kollekter, gaver fra enkeltpersoner, foreninger, legater
og lignende.

Stk. 2. Landsbestyrelsen aflægger regnskab for foregående år og budget for det indeværende år
på den årlige generalforsamling.
a)
b)

Stk. 3.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Årsregnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor og i revideret stand forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

KFS’ lokalforeninger har selvstændig økonomi.

Stk. 4. Den daglige ledelse foretager jf. § 11 de daglige økonomiske dispositioner ud fra det
godkendte budget og bestyrelsens beslutninger. I tilfælde af behov for større budgetmæssige afvigelser inddrages økonomiudvalget.

§ 15 TEGNINGSBERETTIGEDE
Stk. 1.

KFS forpligtes ved retshandler, som på KFS’ vegne indgås af to af følgende personer i
forening: landsbestyrelsens formand, næstformand, formand for økonomiudvalget, generalsekretæren eller sekretariatslederen.

Stk. 2. Ved køb, salg, pantsætning og andre lignende dispositioner vedrørende fast ejendom
tegnes KFS dog af mindst 3 af de i §15 stk 1 nævnte i forening.

§ 16 VÆRNETING
Stk. 1.

KFS’ værneting er retten i den retskreds, hvor KFS’ sekretariat er beliggende. På sekretariatet kan alle retslige forkyndelser lovligt foretages for generalsekretær, sekretariatsleder, landsbestyrelsens formand eller formanden for økonomiudvalget.

§ 17 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1.

Ændringer af vedtægternes §§ 2 og 3 kan foretages med 3/4 af de afgivne stemmer på to
på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum. Ændringer af vedtægternes §§ 2 og 3 må aldrig ske i strid med deres formål.

Stk. 2. Øvrige vedtægtsændringer kan foretages af generalforsamlingen med 3/4 af de afgivne
stemmer, dog aldrig i strid med §§ 2 og 3.

§ 18 OPLØSNING
Stk. 1.

KFS kan kun opløses med 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum. Den endelige beslutning skal
træffes under hensyntagen til en i mellemtiden fra samtlige lokalforeninger, KFS-kontakter og alle nedsatte udvalg indhentet udtalelse.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning træffer bestyrelsen beslutning om overdragelse af KFS’ midler til
organisationer og institutioner i nærmest mulig overensstemmelse med §§ 2 og 3.
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