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Vedtægter for
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Stiftet d. 20/8-1997

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Indre Missions Ungdom i Måløv, kaldet Nogle Unge
Kristne, Måløv (herefter benævnt NUK).

§ 2. Formål
Stk. 1 NUK har til formål over for unge at forkynde Guds ord i

overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære til vækkelse,
omvendelse, tro og discipelskab samt til styrkelse af de troendes
fællesskab i Jesus Kristus.

Stk. 2 Program og arbejdsformer skal til enhver tid være i
overensstemmelse med dette formål.

§ 3. Tilhørsforhold
Stk. 1 NUK er en del af menigheden ved Måløv Kirke og er dermed en

del af Den danske Folkekirke. 

Stk. 2 NUK er tilsluttet "Kirkelig Forening for den Indre Mission i
Danmark" (herefter benævnt IM) ved registrering i IM's
ungdomssekretariat

Stk. 3 NUK arbejder i nær tilknytning til det øvrige lokale IM-arbejde.

§ 4. Aktiviteter
NUK’s formål søges virkeliggjort gennem:
- regelmæssig mødevirksomhed med bl.a. forkyndelse, undervisning,

drøftelse, sang mm.
- bibelstudiearbejde
- interessebetonet virksomhed f.eks. i forbindelse med lejre, andre

friluftsaktiviteter mm.
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- arbejde for et kammeratligt samvær med jævnaldrende
- deltagelse i arrangementer med tilsvarende foreninger
- at udbrede kendskab til kristendommen til unge i lokalområdet

§ 5. Foreningens ledelse
Stk. l NUK ledes af et ungdomsudvalg bestående af fire medlemmer.

Medlemmerne af ungdomsudvalget vælges på den årlige
generalforsamling for en periode af to år ad gangen. Der skal
vælges to medlemmer til udvalget hvert år.
Den lokale IM-samfundsbestyrelse udpeger desuden for et år ad
gangen en repræsentant, der har møde- og taleret, men ikke
stemmeret.

Stk. 2 For at kunne blive stillet op som kandidat/suppleant til ung-
domsudvalget, skal en person:
- være døbt
- være bekendende kristen
- arbejde i overensstemmelse med § 2, stk. 1
- have taget aktivt del i foreningens arbejde i mindst tre måneder
- have stemmeret i henhold til § 8, stk. 6

Stk. 3 Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter for en l -årig
periode. Ved medlemmers udtræden af udvalget indtræder l. hhv. 2
suppleanter i den resterende del af det udtrædende medlems
valgperiode.
Det er muligt kun at blive opstillet som suppleant.

Stk. 4 Ungdomsudvalget konstituerer sig på sit første møde og senest en
måned efter valget - med formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Kassereren skal ikke nødvendigvis sidde i
ungdomsudvalget. I forbindelse med konstitutionen gøres i
referatet notat om, at såvel det enkelte medlem som udvalget
samlet vil arbejde ud fra foreningens vedtægter.
Formand og kasserer kan ikke være samme person.

Stk. 5 Ungdomsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Dette gøres
én gang om året, så vidt muligt på det konstituerende møde.
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Stk. 6 Ungdomsudvalget er beslutningsdygtigt, når et flertal af
medlemmerne er til stede ved et indvarslet møde. Afgørelser
træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
bortfalder forslaget, idet det dog kan genfremsættes på et senere
møde.

Stk. 7 Formanden eller 3/5 af udvalgets medlemmer indkalder til
udvalgsmøderne. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for
mødet.

Stk. 8 Formanden/kontaktpersonen tegner sammen med kassereren NUK.
En af disse skal være myndig.

Stk. 9 Ungdomsudvalget kan nedsætte påkrævede arbejdsudvalg, som
med sine dispositioner står til ansvar over for dette.
Arbejdsudvalgsmedlemmer kan inviteres med til ungdoms-
udvalgsmøder - uden stemmeret.

Stk. 10 Sekretæren tager referat af hvert udvalgsmøde. Godkendelse af
referatet skal være et fast punkt på dagsordenen til
udvalgsmøderne.

Stk. 11 Hvis et medlem kommer i permanent modstrid med § 2, stk. 1 og
er blevet gjort opmærksom på dette forhold, kan et flertal i
ungdomsudvalget ophæve den pågældendes medlemsskab.

§ 6. Særlig ordning for færre end ti medlemm er
Stk. 1 Hvis NUK ved generalforsamlingen har færre end 10 medlemmer,

kan generalforsamlingen godkende, at der ikke vælges et udvalg
og at vedtægterne i § 6 benyttes i stedet for § 5.

Stk. 2 I stedet for et ungdomsudvalg vælges der en kontaktperson og en
kasserer, begge for ét år ad gangen. Disse tegner foreningen, og en
af disse skal være myndig.
Samme person kan ikke både være kontaktperson og kasserer.
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Stk. 3 Alle beslutninger er da i stedet lagt ud til foreningens afgørelse,
hvorfor der regelmæssigt skal afholdes besluttende møder (evt. i
forbindelse med foreningens øvrige arrangementer).
Generalforsamlingen beslutter en forretningsorden, hvor det bl.a.
afgøres, hvor ofte man ønsker besluttende møder.

Stk. 4 Disse besluttende møder skal fremgå af programmet og forslag,
der ønskes behandlet, indgives til kontaktpersonen senest 14 dage
før mødet og kontaktpersonen skal da lave en skriftlig indkaldelse
til mødet, der udsendes pr. brev eller epost, indeholdende de
foreslåede punkter. Hvis der ikke er indkommet forslag, er
indkaldelse ikke nødvendig.

Stk. 5 Der føres protokol over beslutninger. Der vælges en referent og
protokollen læses op og godkendes af de tilstedeværende ved
mødets afslutning.

Stk. 6 Der kan træffes beslutninger ved disse besluttende møder, når et
flertal af foreningens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes
ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder
forslaget, idet det dog kan genfremsættes på et senere møde.

Stk. 7 Stemmeret har medlemmer, der havde stemmeret ved foregående
generalforsamling, se § 8, stk. 6, eller som har betalt gavebidrag til
NUK efterfølgende.

§ 7.  Regnskab og revision
Stk. l Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet revideres af en på den ordinære generalforsamling
valgt revisor, der vælges for ét år ad gangen. Regnskabet
fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

§ 8. Generalforsamlingen
Stk. l Generalforsamlingen er juridisk NUK's øverste myndighed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte stemmeberettigede.
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Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og
bekendtgøres i NUK's program med mindst en måneds varsel.  

Stk. 3  Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter.
1. Indledning med andagt.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens/kontaktpersonens beretning om arbejdet i

det forløbne år med efterfølgende drøftelse og godken-
delse heraf.

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
med efterfølgende drøftelse og godkendelse heraf.

5. Indkomne forslag.
6. Bøn for valget.
7. Valg af ungdomsudvalgsmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Bøn med eventuel håndspålæggelse for de valgte.
11. Eventuelt.

Hvis der til generalforsamlingen lægges op til brug af den særlige
ordning i § 6, skal punkterne 2., 7. og 8. udskiftes med følgende:
2. Valg af dirigent. Godkendelse af valg efter særlig ordning, jvf.

§ 6. Derefter valg af referent.
7. Valg af kontaktperson (eller ungdomsudvalgsmedlemmer, hvis

brug af særlig ordning ikke blev godkendt)
8. Valg af kasserer (eller suppleanter, hvis brug af særlig ordning

ikke blev godkendt)

Stk. 4 Ungdomsudvalgets sekretær tager referat af generalforsam-lingen.
Referatet godkendes af det nye udvalg, på deres første eller andet
møde efter generalforsamlingen.
Hvis den særlige ordning i § 6 benyttes, vælges referent på
generalforsamlingen og referatet godkendes på et efterfølgende
besluttende møde.
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Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, samt
kandidat-/suppleantforslag skal være udvalgsformanden skriftligt i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidat-
/suppleantforslag kan alene indgives med kandidatens/
suppleantens samtykke.
Endelig dagsorden skal være de stemmeberettigede i hænde senest
en uge før generalforsamlingen.
Der kan ingen beslutninger tages i sager, som ikke er optaget på
dagsordenen.

Stk. 6 Stemmeret har enhver, der i perioden fra 12 måneder til l måned
før generalforsamlingen er blevet noteret hos kassereren for mindst
ét gavebidrag. Et mindstebeløb kan vedtages af den ordinære
generalforsamling for et år ad gangen.

Stk. 7 Valg af ungdomsudvalgsmedlemmer og suppleanter foregår
skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved valg til
ungdomsudvalget kan der stemmes på så mange kandidater, som
der det pågældende år skal indvælges. 

Stk. 8 Afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning, med mindre én
eller flere stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning.

Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af ungdomsudvalget
eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede har udtrykt ønske
herom skriftligt til udvalget/kontaktpersonen.
Indkaldelsen sker mundtligt på mindst et af de programsatte,
offentlige møder, samt ved skriftlig indkaldelse på samme vis som
til ordinær generalforsamling, jvf. § 8, stk. 5.
Stemmeret i henhold til § 8, stk. 6.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1 Ændring af vedtægterne kan kun finde sted på en

generalforsamling.

Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal være de stemmeberettigede i
hænde sammen med den endelige dagsorden, jvf. § 8, stk. 5.
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Stk. 3 Vedtægtsændringer kan kun ske når mindst 3/4 af de fremmødte
stemmeberettigede afgiver stemme for ændringen.

Stk. 4 Vedtægterne kan ikke ændres i strid med § 2.
Vedtagne vedtægtsændringer fremsendes til påtegning hos IM’s
ungdomssekretariat.

§ 10. Opløsning
Stk. l Til NUK's opløsning kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer

på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger er for
opløsningen - og den sidste generalforsamling skal være indkaldt
særlig med henblik på nævnte opløsning.

Stk. 2 Ved opløsning er generalforsamlingen berettiget til og forpligtet på
at træffe bestemmelse om anvendelse af NUK's midler til et lokalt
arbejde i hjemstedskommunen, som i nærmest muligt omfang har
et formål som angivet i § 2, stk. 1.

Ovenstående vedtægter er godkendt på NUK's ekstraordinære general-
forsamling den 20/6-2001.

Filip Skjerning Maiken Eriksen
formand næstformand

Dorete Skjerning Søren Isak Sørensen
sekretær udvalgsmedlem

Indre Missions Landsungdomsudvalg har ved landsungdomssekretæren
godkendt ovenstående vedtægter.

Fredericia, den

Erik Holmgaard, landsungdomssekretær


