Til Generalforsamling for KFUM og KFUK i Vejle 23. marts 2017:

Forslag til ændring af foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle
På KFUM og KFUKs landsmøde i 2016 blev der vedtaget en ny formålsparagraf samt nogle andre ændringer
i lovteksten for KFUM og KFUK i Danmark. Disse ændringer skal vi have indført i vores foreningslove i KFUM
og KFUK i Vejle.
Derudover har KFUM og KFUK i Danmark udarbejdet en fælles formulering af foreningslove, som det
anbefales de enkelte foreninger at anvende. Langt de fleste formuleringer er som vi kender dem i dag i de
gældende love for KFUM og KFUK i Vejle, men opstillingen, opdeling i paragraffer og enkelte formuleringer
er anderledes.
Således er der hermed tale om en gennemgribende lovændring med ændring til alle paragraffer. De
væsentligste ændringer forsøges beskrevet i det følgende:
Tidligere
paragraf
1
2

3

Kort beskrivelse af ændring
Ændret opstilling
Ændret distriktsnavn
Ændret formålsparagraf jf. landsmøde
Ændret opstilling

Tekst ændring fra

Tekst ændring til

KFUM og KFUK er en
børne- og
ungdomsbevægelse,
som har til formål at
forkynde evangeliet om
Jesus Kristus.

KFUM og KFUK’s formål
er at skabe aktiviteter og
fællesskaber, hvor børn
og unge møder den
kristne tro og oplever
dens relevans for deres
liv.

Der skal være aktiviteter
målrettet enten børn,
unge, unge voksne eller
familier.

Der skal være alderssvarende aktiviteter
målrettet enten børn,
unge, unge voksne eller
familier, således at der
er alderssvarende
aktiviteter for

Tekst i tidligere paragraf 3 er nu delt
udover paragraf 3, 4, 5, og 6 og på nogle
områder udbygget og ændret.
Væsentligt at bemærke for Vejle er at vi
tidligere havde specificeret at kontingent
blev betalt ”forud”. Dette er nu fjernet
fordi tidspunkt for opkrævning af
kontingent ændres. Vi har de senere år
opkrævet kontingent i nov/dec.
Fremover opkræves kontingent i jan/feb.
Det opkrævede kontingent opkræves
derved i samme år som det dækker for.
Derudover bør det bemærkes at
beskrivelsen af forholdet til hele
”organisationen” KFUM og KFUK er
væsentligt udbygget (ny paragraf 6).
Herunder er teksten om hvad en
forenings aktiviteter skal være ændret jf.
landsmødet
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Tidligere
paragraf

Kort beskrivelse af ændring

Tekst ændring fra

Tekst ændring til
foreningens medlemmer i alderen 0-30 år.

4+5+6
+7 + 8

Dette er alt sammen omskrevet til ny
paragraf 7 med mindre(primært
sproglige) rettelser
Dog bemærkes at tekst i ny paragraf 8.2
skal indskrives jf. landsmøde beslutning
da dette er et krav fra Dansk Ungdoms
Fællesråd (DUF) for at foreningens
medlemmer er tilskudsberettiget. Det
betyder at alle medlemmer har
stemmeret.

9 + 10 +
11 + 12
13

Stemmeret på
generalforsamlingen har
alle medlemmer af
foreningen, der er fyldt
14 år …….. og har betalt
skyldigt kontingent.

Stemmeret på
generalforsamlingen har
alle medlemmer af
foreningen, der har
betalt skyldigt
kontingent.
Medlemmer, der er fyldt
16 år, kan vælges til
foreningens bestyrelse.

Omskrevet til nye paragrafer 9 og 10 og
er delvist omformuleret af hensyn til
præcisering
Ny paragraf 11 – sprogligt tilpasset

Bestyrelsen indstiller at Generalforsamlingen godkender de nye vedtægter.
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