Vedtægter
Navn
§ 1. Organisationens navn er Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i Danmark, forkortet MBUF.
Formål
§ 2. Forbundets formål er, med Bibelen, de fælleskirkelige trosbekendelser og Metodistkirkens særlige
vejledende skrifter og sociale principper som grundlag, at hjælpe børn og unge
• Til en erfaring af Guds nåde i det kristne fællesskabs sammenhæng
• Til en personlig afgørelse for den korsfæstede og opstandne Jesus Kristus som frelser og Herre
• Til en kristen livsførelse i overensstemmelse med Jesu kærlighedsbud og i tillid til Helligåndens kraft og
ledelse
• Til en aktiv deltagelse i kirkens og samfundets liv, såvel lokalt som på lands og verdensplan.
Tilhørsforhold
§ 3. Forbundet er Metodistkirkens børne- og ungdomsarbejde. Det er gennem Metodistkirkens
årskonference tilknyttet den verdensomspændende Metodistkirke (The United Methodist Church).
Arbejdsformer
§ 4. Forbundet arbejder med følgende arbejdsformer: Børnearbejde f. eks. i form af myretuer,
søndagsskoler, klubber og børnekor – Samlet i Metodistkirkens Børnearbejde (MB), specielt for 0-13-årige
Spejderarbejde f. eks. i form af ulve-, smutte-, spejder- og seniorspejderarbejde – Samlet i Metodistkirkens
Spejdere (MS), specielt for 6-30-årige Ungdomsarbejde f. eks. i form af teenage-, klub- og ungdomsarbejde
– Samlet i Metodistkirkens Ungdomsforeninger (MU), specielt for 13-30-årige Musikarbejde f. eks. i form af
børnegospelgospel-, lovsangs- og korarbejde – Samlet i Metodistkirkens Musikarbejde (MM), specielt for
10-30-årige. Særlige forhold for spejderarbejdet
§ 5.
Stk. 1. Korpsets medlemmer er gennem en associeringsaftale med KFUM-spejderne i Danmark
internationalt anerkendt. KFUMspejderne i Danmark er medlem af "Fællesrådet for Danmarks
Drengespejdere", der repræsenterer danske spejderarbejde overfor "The World Organization of the Scout
Movement" (WOSM) og er tilsluttet “The World of Girl Guides and Girl Scouts” (WAGGGS).
Stk. 2. Korpset vil til enhver tid rette sig efter de, for de to verdensbevægelser gældende, love og
bestemmelser. Struktur Lokalt arbejde
§ 6. MBUF virker gennem lokalgrupper jf. §§ 23-24. Alle lokalgrupper, der arbejder efter vedtægter
godkendt af MBUF og lever op til MBUFs formål, kan optages i MBUF. Optagelsen sker på MBUFs
delegeretmøde jf. § 9. Landsarbejde
§ 7. Forbundets øverste myndighed er delegeretmødet, som afholdes en gang årligt. Den daglige ledelse
varetages af MBUFstyrelsen. Under MBUF-styrelsen arbejder 4 koordineringsudvalg for hhv. Børne-,
spejder-, ungdoms-, og musikarbejde. Koordineringsudvalgene kan oprette arbejdsudvalg til løsning af
konkrete opgaver. Koordineringsudvalgene kan supplere sig med medlemmer uden stemmeret.
Medlemskab
§ 8. Medlemskab i MBUF opnås ved medlemskab i en lokalgruppe. Delegeretmødet og landsmøderne § 9.
Stk. 1. Ordinært delegeretmøde afholdes en gang årligt i Store Bededagsferien, startende Store Bededag,

medmindre andet er bekendtgjort senest 8 uger før afholdelsen gennem meddelelse til lokalgrupperne.
Stk. 2. Dagsorden udsendes senest én måned før mødets afholdelse.
Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være MBUF-styrelsens formanden i hænde
senest 8 uger før delegeretmødet og udsendes til alle lokalgrupper. Ændringsforslag kan stilles skriftligt
indtil afslutningen af punkt 6 i delegeretmødets dagsorden.
Stk. 4. Ansøgning om optagelse af lokalgrupper som ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være
MBUF-styrelsens formand i hænde senest 2 uger inden delegeretmødet. Ansøgninger indkommet 8 uger
før delegeretmødet udsendes til alle lokalforeninger inden delegeretmødet.
Stk. 5. Forslag til personvalg indsendt 8 uger før delegeretmødet offentliggøres ved udsendelse til
grupperne af MBUF-styrelsens formand. Forslag til personvalg skal være Styrelsen i hænde senest 12 timer
før delegeretmødeforhandlingernes start.
Stk. 6. I forbindelse med afholdelsen af delegeretmødet opdeles deltagerne i landsmøder efter interesse.
På landsmøderne drøftes forhold af særlig interesse for området.
§ 10. Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, såfremt MBUF-styrelsen ønsker dette eller mindst 1/3 af
lokalgrupperne skriftligt anmoder MBUF-styrelsen om at forestå en indkaldelse. Tidspunktet for
indkaldelse, udsendelse af dagsorden samt offentliggørelse af forslag til delegeretmødet er i dette tilfælde
én måned. Indkaldelse sker ved udsendelse til lokalgrupper senest én måned før mødets afholdelse.
§ 11. Stemmeberettigede medlemmer af delegeretmødet er én repræsentant pr. Lokalgruppe for hver
påbegyndt 20 medlemmer, samt lederen af den lokale gruppe og MBUF-styrelsen. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt, ligesom lokalgrupper uden leder ikke kan sende en person i dennes sted. Udelukket fra at
øve stemmeret er repræ- sentanter for lokalgrupper, der ikke har opfyldt de økonomiske forpligtelser
overfor forbundet senest én måned efter regnskabsårets udløb. Ethvert medlem af forbundet har taleret,
men ikke forslags- og stemmeret.
§ 12. Delegeretmødets dagsorden skal indeholde:
1. Konstituering – herunder valg af: a) Dirigent b) Sekretær c) Stemmetæller d) Justeringsudvalg
2. Optagelse af nye grupper
3. Godkendelse af forbundets indberetning for det foregående år samt arbejdsplaner for indeværende og
det efterfølgende kalenderår.
4. Godkendelse af forbundets regnskab og budget.
5. Fastsættelse af lokalgruppernes kontingent til forbundet samt diverse iliginger.
6. Behandling af fremsatte forslag – herunder forslag til fællesarrangementer og - indsamlinger.
7. Behandling af fremsatte lovændringsforslag.
8. Valg af:
a) Formand og næstformand for MBUFstyrelsen
b) 8 medlemmer til MBUF-styrelsen
c) 2 revisorer samt suppleanter for disse
d) En repræsentant til Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde
e) 4 ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens Årskonference 112
f) 5 personer til spejderråd.
g) Forslagskomite
9. Fastsættelse af sted for afholdelsen af det efterfølgende delegeretmøde.
10. Eventuelt.

§ 13. Stk. 1. MBUF-styrelsens formand og næstformand vælges for et år ad gangen. Der kræves absolut
flertal. Stk. 2: 8 menige medlemmer af MBUF-styrelsen vælges for et år ad gangen. Der vælges op til 2
repræsentanter for Metodistkirkens Børnearbejde. Det er udelukkende delegater tilmeldt MBs
landsmøde, der har stemmeret til dette valg. Der vælges op til 2 repræsentanter for Metodistkirkens
Ungdomsforeninger. Det er udelukkende delegater tilmeldt MUs landsmøde, der har stemmeret til
dette valg. Der vælges op til 2 repræsentanter for Metodistkirkens Spejdere. Det er udelukkende
delegater tilmeldt MSs landsmøde, der har stemmeret til dette valg. Der vælges op til 2 repræsentanter
for Metodistkirkens Musikarbejde.. Det er udelukkende delegater tilmeldt MMs landsmøde, der har
stemmeret til dette valg. Disse 8 er udgør tillige koordinationsudvalget for de respektive arbejdsformer,
som er ansvarlige for arbejdet mellem delegeretmøderne. Personerne vælges som leder og viceleder.
Koordinationsudvalget er ansvarlige for landsmødets afholdelse. Såfremt der opstår vakancer mellem
to delegeretmøder kan styrelsen supplere sig med yderligere medlemmer. Styrelsen skal informere
lokalforeningerne om eventuelle ændringer i styrelsens sammensætning. Stk. 3. Der vælges op til 5
repræsentanter til spejderrådet. Det er udelukkende delegater tilmeldt MS’s landsmøde, der har
stemmeret til dette valg. Repræsentanterne vælges for to år af gangen, forskudt således at der i lige år
vælges to og i ulige år vælges tre repræsentanter. Spejderrådet suppleres med landsleder og
vicelandsleder og udgør dermed 7 personer. Såfremt der opstår vakancer mellem to delegeretmøder
kan spejderrådet supplere sig med yderligere medlemmer.
§ 14.
Stk. 1. Såfremt der til personvalg er foreslået mere end én person, skal der foretages skriftlig
afstemning.
Stk. 2. Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten eller mindst fem medlemmer af
delegeretmødet forlanger det.
§ 15
Stk. 1. Delegeretmødet nedsætter en forslagskomite, bestående af fire personer valgt af
delegeretmødet, og to personer udpeget af MBUF-styrelsen blandt MBUF-styrelsens medlemmer. Det
tilstræbes at der bliver valgt én person fra hver arbejdsgren.
Stk. 2. Forslagskomiteen skal fremkomme med forslag til de valg, der er omtalt i § 12 pkt. 8 a-e.
Stk. 3. Forslagskomiteen arbejder fra afslutningen af et delegeretmøde til afslutningen af det
efterfølgende delegeretmøde.
Stk. 4. Forslagskomiteen skal senest 6 uger før delegeretmødet fremsende forslag til personvalg med
beskrivelse af kandidaterne til MBUF-styrelsen, som skal udsende disse til grupperne.
§ 16. Personvalg er gældende fra afslutningen af et delegeretmøde til afslutningen på det
efterfølgende. Optagelse af grupper er gyldig øjeblikkeligt.
MBUF-styrelsen
§ 17. MBUF-styrelsen består af formand, næstformand og op til 8 styrelsesmedlemmer. MBUFstyrelsen konstituerer sig selv. MBUF-styrelsen kan supplere sig med yderligere medlemmer uden
stemmeret.
§ 18. Alle valgte medlemmer af MBUF-styrelsen skal være medlemmer af Metodistkirken og MBUF.
§ 19. MBUF-styrelsens opgaver er bl. a. - udarbejdelse af budget og regnskab - lederuddannelse ansættelse af medarbejdere - nedsættelse af udvalg - udgivelse af blade - afholdelse af lejre og stævner
- at koordinere og samarbejde med Metodistkirken i Danmark - varetage forholdet til DUF - afholdelse
af delegeretmøde - repræsentation - inspiration til det lokale arbejde

§ 20. MBUF-styrelsen tegnes af formanden. Ved køb, salg, låntagning og pantsætning af fast ejendom
kræves underskrift af den samlede bestyrelse.
§ 21. MBUF-styrelsen er beslutningsdygtig, så- fremt bestyrelsesmødet er behørigt indkaldt, og mindst
halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
§ 22. MBUF-styrelsen samles mindst to gange årligt. Lokalgruppen
§ 23. En lokalgruppe er en juridisk person med egne vedtægter, eget regnskab og regelmæssige
aktiviteter. Lokalgruppen skal føre en medlemsliste, sikre at nye medlemmer underskriver en
indmeldelsesblanket samt at alle medlemmer hvert år dokumenterer deres medlemskab ved en
kontingentindbetaling på mindst kr. 75. Lokalgruppen skal hvert år inden delegeretmødet afholde et
møde, hvor regnskaber godkendes og personvalg foretages. Alle medlemmer evt. repræsenteret af en
forældre skal have stemmeret ved mødet. Den lokale gruppe skal indsende beretning, referat fra
generalforsamling, statistik, regnskaber samt eventuelle vedtægtsændringer for det forløbne arbejdsår
til MBUF-styrelsen. Beretningen skal tillige indeholde lokalgruppernes planer for det igangværende
arbejdsår.
§ 24. Lokalgruppen er tilknyttet den lokale pastoratskonference. Lokalgruppernes regnskaber
forelægges pastoratskonferencen. Lederen af hver enkelt lokalgruppe skal være medlem af
Metodistkirken og godkendes på pastoratskonferencen. Lokale børne- og ungdomsråd
§ 25. Såfremt der indenfor en menighed i Metodistkirken i Danmark findes flere lokalgrupper, skal der
dannes et lokalt børne- og ungdomsråd.
§ 26. Børne- og Ungdomsrådet består af en repræsentant for hver af de lokalgrupper, som er
repræsenteret indenfor den enkelte menighed. Repræsentanter udpeges af de enkelte lokalgrupper for
et år ad gangen.
§ 27. Børne- og Ungdomsrådets opgave er at koordinere lokalgruppernes arbejdsindsats, så forbundets
formål efterleves, og således, at der indenfor hver menighed skabes en naturlig overgang fra børne- og
ungdomsarbejdet til menighedsarbejdet. Rådet tilrettelægger og afholder fællesarrangementer.
Vedtægtsændringer
§ 28.
Stk. 1. Forslag til ændringer af forbundets love indbringes for delegeretmødet af MBUFstyrelsen eller
lokalgrupper. Forslagene skal indsendes senest 8 uger inden delegeretmødet.
Stk. 2. For vedtagelse af ændringer i lovene kræves 2/3 majoritet. Delegeretmødet kan ikke
gennemføre ændringer, der fratager forbundet dets karakter af en metodistisk børne- og
ungdomsorganisation.
Stk. 3. Ændringer i § 3 samt § 28, stk. 2 og 3 skal vedtages på to af hinanden følgende ordinære
delegeretmøder for at være gældende. Ændringer i § 5 kan kun vedtages af MSdelegater.
§ 29. Ophævelse af forbundet skal vedtages på to på hinanden følgende delegeretmøder, hvoraf et skal
være ordinært. I tilfælde af ophævelse af Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i Danmark
tilfalder forbundets formue Metodistkirken i Danmark. Vedtaget på MBUF’s Delegeretmøde 2001.
Senest ændret på MBUF’s Delegeretmøde 2012.

