Vedtægter
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Apostolsk Kirkes Børn og Unge
Forkortet: AKBU
Foreningens hjemsted er Kolding Kommune
§2 Formål
Foreningens formål er at arbejde blandt medlemmerne for en sund livsindstilling på grundlag af en kristen
livsanskuelse, herunder forkyndelse af det kristne evangelium samt engagement i det danske samfund.
§3 Organisation
Apostolsk Kirkes Børn og Unge er en landsforening for Apostolsk Kirkes Børne og Ungdomsforeninger og
disses medlemmer samt andre kirkelige B&U foreninger, der tilslutter sig AKBU’s formål, og som ikke er
medlemmer af en anden landsorganisation.
Stk. 2
Bestyrelsen godkender foreningerne, inden de kan optages.
Stk. 3
Lokalforeningerne er selvstændige og har deres egne vedtægter, der skal indsendes til landsorganisationen
ved ændringer.
Stk. 4
Medlemmer kan også melde sig ind i landsforeningen og deltage i organisationens landsarrangementer.
Personer, der er meldt ind i landsforeningen kan efter vurdering blive tilknyttet en lokalforening, der
geografisk ligger tæt på medlemmets bopæl medmindre medlemmet ikke ønsker dette.
§4 Virksomhed
AKBU har alderssvarende aktiviteter for børn, juniorer, teenagere og unge
Landsforeningens formål søges opfyldt:
A: I lokalforeningerne
B: Ved landsarrangementer og lejrvirksomhed samt landsdelsarrangementer, der koordineres af
forretningsføreren, konsulenter eller frivillige.
C: Ved bestyrelsesnedsatte arbejdsgrupper eller projekter.
§5 Organisation og ledelse
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse i henhold til generalforsamlingens beslutninger, samt at
sørge for dennes afholdelse.
Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Medlemmer under 16 år kan
lade sig repræsentere af sine forældre eller værge.
Valg er for en toårig periode, således at der er valg til bestyrelsen hvert år. En forening kan maks. have 2
medlemmer i bestyrelsen. Gruppen af landsforeningsmedlemmer kan ligeledes maks. have 2 medlemmer i
bestyrelsen.
Stk. 2
Apostolsk Kirke i Danmark har ret til at stille med et medlem med stemmeret.
Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig selv, senest på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen,
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med formand, næstformand og sekretær, der samtidig udgør forretningsudvalget.
Stk. 4
Forretningsudvalgets tre medlemmer tegner i fællesskab landsforeningen. Ved køb eller salg af fast
ejendom er det den samlede bestyrelse, der tegner foreningen. jf. §7 stk. 2
Stk. 5
Bestyrelsen skal sikre, at der ansættes administrativt personale, herunder ansættelse af en forretningsføre,
som kan varetage den daglige økonomi og føre landsforeningens bogholderi.
Stk. 6
Bestyrelsen følger AKBU’s økonomi og er ansvarlig for, at midlerne anvendes formålsrettende.
Stk. 7
Bestyrelsen skal varetage samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) samt andre relevante
samarbejdsorganisationer efter generalforsamlingens anvisninger.
§6 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes minimum 3 gange årligt, eller når mindst 2 medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 2
Et bestyrelsesmøde skal indkaldes med minimum en uges varsel.
Stk. 3
Forslag fra bestyrelsesmedlemmer, der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, indsendes til sekretariatet
senest 1 uge før mødet afholdes.
Stk. 4
Skriftligt referat tilsendes bestyrelsesmedlemmerne efter møderne.
Stk. 5
Formanden – og i dennes fravær næstformanden – leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heraf skal formand eller næstformand være den
ene. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens – eller i dennes
fravær næstformanden – stemme afgørende.
Stk. 6
Forretningsføreren, konsulenter og frivillige kan inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret.
§7 Forretningsføreren
Forretningsføreren varetager landsforeningens daglige drift. Forretningsførerens nærmeste overordnede er
bestyrelsen på alle områder i foreningen.
Forretningsføreren er nærmeste overordnede for øvrigt personale.
stk. 2
Forretningsføreren har prokura jf. ansættelseskontrakt.
§8 Lokalforeningerne
Bestyrelsen godkender lokalforeningerne, før de kan optages i AKBU, herunder gennemgås deres
vedtægter. Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere en lokalforening, hvis den ikke efterlever landsforeningens
formål/vedtægter, eller udviser en adfærd, der ikke er i overensstemmelse med disse.
Dette vil dog først ske efter en skriftlig advarsel.
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§9 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen skal dog afholdes således, at regnskab kan godkendes, samt ansøgning til DUF kan
indsendes til tiden.
Indkaldelse udsendes senest en måned før mødets afholdelse. Regnskab og budget sendes ud til de
tilmeldte fra ca. 14 dage før mødets afholdelse.
Lokalforeningerne kan sende delegerede i forhold til deres medlemstal:
Foreninger med op til 24 medlemmer: 3 delegerede
Foreninger med 25-36 medlemmer: 4 delegerede
Foreninger med 37-60 medlemmer: 5 delegerede
Foreninger med 61-100 medlemmer: 6 delegerede
Foreninger med 101 eller flere medlemmer: 7 delegerede
Passive foreninger kan sende 2 observatører
Medlemmer, der kun er medlem af landsforeningen repræsenteres som en gruppe med følgende antal
delegerede:
Ved op til 24 landsmedlemmer: 3 delegerede
Ved mellem 25-36 landsmedlemmer: 4 delegerede
Ved mellem 37-60 landsmedlemmer: 5 delegerede
Ved 61-100 landsmedlemmer: 6 delegerede
Ved 101 eller flere landsmedlemmer: 7 delegerede
Landsmedlemmer, der tilmelder sig generalforsamlingen, indkaldes til et møde umiddelbart forud for
generalforsamlingen, hvor de fordeler delegeret-pladserne imellem sig. Øvrige tilmeldte landsmedlemmer
kan deltage ved generalforsamlingen, dog uden stemmeret.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Andre, der kan deltage på årsmødet er: ansatte og indbudte gæster, dog uden stemmeret.
Foreningerne og medlemmer samt bestyrelsesmedlemmer kan indsende forslag til behandling på
generalforsamlingen senest en uge før afholdelsen.
Stk. 2
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:
• Valg af dirigent, valg af referent, valg af stemmetæller, optælling af stemmeberettigede.
• Årsberetning
• Regnskab
• Budget (til orientering)
• Valg til bestyrelsen
• Valg af min 1 suppleant
• Valg af revisor
• Indkomne forslag
Stk. 3
Afstemning foretages skriftligt, såfremt 2 af Landsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter ønske
herom, eller når dirigenten bestemmer det. Til bestyrelsen kan lokalforeninger opstille kandidater frem til
generalforsamlingens start. Landsmedlemmer kan stille op til bestyrelsen på samme vilkår. Suppleanter er
valgt for 1 år.
Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 40 % af bestyrelsen eller 100 medlemmer
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kræver det. Almindelige regler for afholdelse af ordinær generalforsamling gælder. Dagsordenen ved
ekstraordinær generalforsamling skal dog blot som minimum indeholde:
• Valg af dirigent, valg af referent, valg af stemmetæller, optælling af stemmeberettigede.
• Indkomne forslag
§10 Regnskab
Organisationens regnskab revideres af en uafhængig statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på
generalforsamlingen.
§11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen og vedtages her med mindst 2/3 stemmeflertal.
§12 Foreningen opløsning
Foreningen kan opløses af generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødte stemmer ved to på hinanden
følgende møder med mindst 14 dages mellemrum.
§13 Foreningens midler ved evt. opløsning
Ved foreningens eventuelle opløsning tilfalder dens kassebeholdning og øvrige værdier et tilsvarende
kristent børne- og ungdomsarbejde.
Der skal dog i dette tilfælde tages hensyn til eventuelle forpligtelser over for DUF eller andre.
Kolding, den 11. maj 2018
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