
Vedtægter for Luthersk Mission 
Nordsjællands Afdeling 

 

 

 

 

 

§ 1  Navn og hjemsted 

 

Stk. 1. Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling – herefter kaldet LM 

Nordsjælland – er en afdeling af Luthersk Missionsforening til Evangeliets 

Fremme (LM). 

 

Stk. 2. LM Nordsjælland er hjemmehørende på den til enhver tid siddende 

formands adresse. 

 

 

§ 2  Grundlag 

 

LM Nordsjælland bygger sit arbejde på  

a) De bibelske Skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige 

ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv. 

b) De oldkirkelige bekendelser: Den apostolske Trosbekendelse, Den nikænske 

Trosbekendelse, Den athanasianske Trosbekendelse samt de lutherske 

reformatoriske bekendelsesskrifter: Luthers lille Katekismus og Den 

augsburgske Bekendelse som sand og forpligtende fortolkning af de bibelske 

skrifter. 

 

 

§ 3  Formål 

 

Stk. 1. LM Nordsjællands formål er at virke for evangeliets fremme gennem en 

samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.  

 

Stk. 2. LM Nordsjælland udøver sin virksomhed både selvstændigt og ved 

deltagelse i LM’s fællesvirksomhed nationalt såvel som internationalt.  

 

 

§ 4  Organisation 

 

LM Nordsjælland består af de kredse, frimenigheder og mødepladser, der på 

grundlag af egne vedtægter og/eller tiltrædelse af nærværende vedtægter er 

godkendt af LM Nordsjællands styrelse, herefter kaldet Afdelingsstyrelsen. 

Lokale vedtægter skal godkendes af Afdelingsstyrelsen og må ikke være i strid 

med ”Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme”. 

 

 

§ 5  Medlemmer 

 

Stk. 1. Medlem af LM Nordsjælland er enhver, der tilslutter sig foreningens 

grundlag og formål jfr. §§ 2 & 3 og er optaget som medlem i LM Nordsjælland 

eller i en af de lokale kredse eller frimenigheder. 

 

Stk. 2. Medlemskab oprettes ved henvendelse til styrelsen for LM Nordsjælland, 

kreds eller frimenighed. Stemmeret og valgbarhed opnås efter 3 måneders 

medlemskab, dog tidligst fra det fyldte 18. år. 

 

Stk. 3. Størrelsen af medlemskontingent og betaling heraf fastsættes af 

Afdelingsstyrelsen, kredsen eller frimenigheden.  

 

Stk. 4. Såfremt et medlem skader LM’s virksomhed eller varigt fraviger 

foreningens læregrundlag, kan pågældendes medlemskab ophæves af styrelsen i 

kredsen eller frimenigheden eller af Afdelingsstyrelsen. 

 

Stk. 5. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 

 

Stk. 6. Medlemmerne kan frit melde sig ud af foreningen. 

 

 

§ 6  Afdelingsstyrelsen 

 

Stk. 1.  Afdelingen ledes af en afdelingsstyrelse, der  

1) har det overordnede åndelige ansvar og tilsyn med hele LM’s arbejde i 

afdelingen. 

2) støtter og vejleder mødepladser, kredse og frimenigheder i deres    

arbejde. 

3) foretager kaldelse af og fører tilsyn med afdelingens prædikanter. 



4) nedsætter udvalg og tilknytter medarbejdere til varetagelse af særlige 

opgaver. 

5) afgiver indstilling til Generalforsamlingen om valg af styrelses-

medlemmer til LM’s institutioner på landsplan og i afdelingen. 

 

Stk. 2.  Afdelingsstyrelsen består af fem medlemmer, som vælges af og på 

Repræsentantskabets forårsmøde. Medlemmerne vælges for to år og afgår 

skiftevis således, at der i lige år vælges to og i ulige år tre medlemmer.  

Stk. 3. Medlemmerne vælges blandt Repræsentantskabets medlemmer eller – 

såfremt særlige hensyn tilsiger det – i enkeltstående tilfælde blandt afdelingens 

øvrige medlemmer.  

 

Stk. 4.  Det tilstræbes, at tre af de fire største kredse/frimenigheder er 

repræsenteret i Afdelingsstyrelsen.  

 

Stk. 5. Afdelingsstyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter 

Repræsentantskabets forårsmøde ved valg af formand, næstformand, kasserer og 

sekretær. Endvidere vælges medlemmer til de udvalg, som er nedsat af 

Afdelingsstyrelsen. 

Kasserer og sekretær kan vælges blandt afdelingens øvrige medlemmer. Såfremt 

det er tilfældet, deltager sekretæren i Afdelingsstyrelsens møder uden tale- og 

stemmeret. Kassereren kan deltage og da uden stemmeret.  

 

Stk. 6. Afdelingsstyrelsesmøderne, der afholdes efter behov, indkaldes af 

formanden ved udsendelse af dagsorden senest 1 uge før mødet.  

 

Stk. 7. Afdelingsstyrelsen distribuerer referat af hvert møde til 

Repræsentantskabets medlemmer.  

 

Stk. 8. Afdelingsstyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.  

 

 

§ 7  Repræsentantskab 

 

Stk. 1.  Repræsentantskabet  

1) afholder to årlige møder. Disse ledes af en valgt dirigent blandt 

Repræsentantskabets medlemmer. Der vælges ligeledes referent, og 

drøftelser og valg refereres i afdelingens mødeprotokol og udsendes til 

Repræsentantskabets medlemmer.  

2) har primært fokus på at være et inspirationsforum med hovedvægten på 

læring, erfaringsudveksling og inspiration og kun sekundært på drift.  

3) kan på hvert møde stille spørgsmål til Afdelingsstyrelsens dispositioner.  

 

Stk. 2. Repræsentantskabets medlemmer vælges på kredsenes / frimenig-

hedernes generalforsamlinger, således at kredse / frimenigheder med 40 

medlemmer og derover vælger 3, øvrige vælger 2.  

 

Stk. 3. Det tilstræbes, at den lokale kreds- / frimenighedsformand vælges som 

den ene repræsentant.  

 

Stk. 4. Valgene gælder for to år, og det sikres lokalt, at de valgte medlemmer 

afgår skiftevis.  

 

Stk. 5. Øvrige medlemmer af Repræsentantskabet med fuld tale- og stemmeret 

er.  

1) Afdelingsstyrelsens medlemmer.  

2) Afdelingskasserer samt afdelingsmissionskonsulent.  

3) Afdelingens valgte repræsentanter til Landsgeneralforsamlingen samt 

medlemmer i afdelingen, som er valgt til Landsstyrelsen.  

4) To repræsentanter valgt af LMBU.   

 

Stk. 6. Afdelingsansatte deltager med fuld taleret, men uden stemmeret.  

 

Stk. 7. Repræsentantskabsmøde indkaldes af Afdelingsstyrelsen to gange årligt 

hhv. forår og efterår. Dato for mødet bekendtgøres senest 5 uger før afholdelse. 

Dagsorden med evt. indkomne forslag udsendes senest 14 dage før afholdelse.  

 

Stk. 8. Forslag til emner, som ønskes drøftet, skal fremsendes til afdelingens 

formand senest 1 måned før repræsentantskabsmødet.  

 

 

§ 8  Generalforsamling 

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er LM Nordsjællands øverste myndighed, dog med 

den begrænsning vedrørende ejendoms- og brugsret til missionshusene, som 

fremgår af ”Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme.” 

Generalforsamlingens forhandlinger er vejledende, og beslutninger er bindende 

for Afdelingsstyrelsen og LM Nordsjællands repræsentanter i LM’s 



landsgeneralforsamling. Forhandlinger og beslutninger refereres i afdelingens 

mødeprotokol. 

 

Stk. 2,  Ordinær generalforsamling 

1) Ordinær generalforsamling indkaldes af Afdelingsstyrelsen mindst en 

gang om året og afholdes senest 4 mdr. efter regnskabsårets afslutning.  

2) Dato for ordinær generalforsamling bekendtgøres senest 5 uger før 

afholdelse. Dagsorden med indkomne forslag udsendes senest 14 dage 

før afholdelse.  

3) Ordinær generalforsamling kan eventuelt holdes over to gange, hhv. forår 

og efterår. Såfremt dette er tilfældet, skal regnskabet forelægges til 

godkendelse på forårets generalforsamling.  

4) Forslag, som ønskes sat under afstemning på Generalforsamlingen og 

forslag til valg, skal indsendes til Afdelingsstyrelsen senest 1 måned før 

Generalforsamlingen. 

 

Stk. 3, Ekstraordinær generalforsamling 

1) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Afdelingsstyrelsen og 

skal indkaldes inden 1 måned, når mindst 30 medlemmer eller mindst 1/3 

af LM Nordsjællands medlemmer skriftligt anmoder derom med 

angivelse af, hvad der ønskes behandlet. 

2) Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling udsendes 

senest 14 dage før afholdelse.  

 

Stk. 4. Indkaldelse samt dagsorden til såvel ordinær som ekstraordinær 

generalforsamling bekendtgøres i samtlige af LM Nordsjællands mødepladser, 

kredse og frimenigheder på den måde, hvorpå møderne bekendtgøres.  

 

Stk. 5. På ordinære generalforsamlinger behandles bl.a. følgende punkter: 

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Fremlæggelse og godkendelse af beretninger om LM’s arbejde i 

Nordsjælland. 

3) Fremlæggelse og godkendelse af beretninger om LM’s arbejde på     

landsplan. 

4) Drøftelse af arbejdet. 

5) Godkendelse af LM Nordsjællands regnskaber. 

6) Valg (efter indstilling fra Afdelingsstyrelsen) af  

a. medlemmer og suppleanter til styrelser som LM Nordsjælland er 

repræsenteret i på afdelingsplan. 

b. medlemmer og suppleanter til styrelser som LM Nordsjælland er 

repræsenteret i på landsplan. 

c. repræsentanter og suppleanter til LM’s landsgeneralforsamling 

d. revisorer og suppleanter. 

7) Eventuelt. 

 

Alle beretninger aflægges skriftligt, men med fremmøde af dem, der aflægger 

beretningerne. 

 

Stk. 6. Regnskabsåret er kalenderåret.  

 

 

§ 9  Vedtagelser og valg 

 

Stk. 1. Ved afstemninger kræves absolut flertal, hvilket vil sige over halvdelen af 

de afgivne stemmer. En sag henlægges, såfremt stemmerne står lige. 

 

Stk. 2. Ved valg kræves ligeledes absolut flertal. I tilfælde af stemmelighed 

foretages omvalg. Såfremt stemmerne også her står lige, foretages lodtrækning.  

 

Stk. 3. I Afdelingsstyrelsen skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede være til 

stede, for at gyldig afstemning kan foretages.  

 

Stk. 4. Valg til LM’s Landsgeneralforsamling og styrelser i øvrigt gælder for to 

år. Revisorer samt suppleanter til styrelser vælges for ét år ad gangen. Genvalg 

kan finde sted. 

 

Stk. 5. Valg til afdelingens institutioner sker i henhold til institutionens 

vedtægter. 

 

Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Stk. 7. Såfremt et stemmeberettiget medlem forlanger det, skal der foretages 

skriftlig afstemning.  

 

 

§ 10  Ejendomme og institutioner 

 

Stk. 1. LM Nordsjælland har ejendomsretten over de tilknyttede ejendomme og 

er ansvarlig for, at disse er betryggende forsikret. Driften påhviler kredsene, 



frimenighederne m.fl., som også er ansvarlig for betryggende forsikring af løsøre, 

inventar m.v. Brugsretten til ejendommene administreres af styrelsen i kredsen 

eller frimenigheden under ansvar over for Afdelingsstyrelsen. 

 

Stk. 2. LM Nordsjælland kan eje, drive eller deltage i driften af andre ejendomme 

og institutioner. Disse ledes i henhold til egne vedtægter. 

 

 

§ 11  Tegningsret 

 

Stk. 1. Tegningsberettiget er afdelingsformanden (eller i dennes fravær 

næstformanden) i forening med et af Afdelingsstyrelsens øvrige medlemmer. 

 

Stk. 2. For så vidt angår dokumenter, der vedrører en af LM Nordsjællands 

institutioner, følges den pågældende institutions vedtægter. 

 

Stk. 3. Tegningsberettiget for lokale kredse / frimenigheder er den lokale 

formand (eller i dennes fravær næstformanden) i forening med et af den lokale 

bestyrelses øvrige medlemmer.  

 

 

§ 12  Vedtægtsændring 

 

Vedtægtsændringer foretages efter vedtagelse med 2/3 majoritet af de 

stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 

 

 

§ 13  Ophør 

 

Stk. 1. LM Nordsjællands ophør sker efter vedtagelse med 2/3 majoritet af de 

stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. 

 

Stk. 2. Vedtages ophøret skal aktiverne overføres til ”Luthersk Missionsforening 

til Evangeliets Fremme” (cvr 17455419), beliggende i Hillerød.  

 

Stk. 3. Hvis også denne er ophørt, skal midlerne anvendes til evangeliets fremme 

inden for EU/EØS efter Generalforsamlingens nærmere bestemmelser. 
 

 

 

Således vedtaget på afdelingens generalforsamling i Hillerød den 9. oktober 2018 

(førstebehandling) og i Gilleleje den 13. november 2018 (andenbehandling). 

 

Vedtægterne træder i kraft den 9. april 2019 og afløser ”Vedtægter for Luthersk Missionsforening, 

Nordsjællands afdeling”, vedtaget den 12. april 2016.  
 

 


