
Vedtægter for Metodistkirkens Spejdere i Strandby 

Navn og formål  

§ 1. Gruppens navn er Metodistkirkens Spejdere i Strandby  

§ 2. Gruppens formål er spejder arbejde jf. Love for Metodistkirken Børne- og 

Ungdomsforbund § 2  

Medlemsskab  

§ 3. Medlemskab i gruppen opnås ved indmeldelse til gruppens formand eller kasserer. Ved 

indmeldelsen underskriver medlemmet en indmeldelsesblanket. Medlemmet betaler hvert år 

kontingent til gruppen efter generalforsamlingens afgørelse. Gruppen fører en medlemsliste 

over medlemmerne.  

§ 4. Gruppen kan anmode om medlemskab i Metodistkirken Børne- og Ungdomsforbund. Alle 

medlemmer af grupper godkendt af Metodistkirken Børne- og Ungdomsforbund, er tillige 

medlemmer af Metodistkirken Børne- og Ungdomsforbund.  

Generalforsamling  

§ 5. Der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned generalforsamling. Alle 

medlemmer, evt. repræsenteret af en forældre, har stemmeret ved mødet. Mødet indkaldes 

skriftligt med 14 dages varsel. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde:  

• Godkendelse af indberetning for det forgangne kalenderår og arbejdsplan for det 

indeværende kalenderår 

• Fastsættelse af kontingent  

• Godkendelse af regnskab for det forgangne kalenderår og budget for det indeværende 

kalenderår  

• Valg af bestyrelse/stab. Bestyrelsen konstituerer sig selv 

• Valg af repræsentant(er) til Metodistkirken Børne- og Ungdomsforbunds 

delegeretmøde.  

Ekstraordinær generalforsamling  

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af 

medlemmerne skriftligt begærer dette.  

Bestyrelsen  

§ 7. Bestyrelsen er ansvarlig for driften mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen 

konstituerer sig selv i henhold til ”Tillægget til Standard vedtægter og Forretningsorden for MS 

Strandby”.  

§ 8. Den lokale gruppe indsender indberetninger, statistik og regnskaber samt eventuelle 

vedtægtsændringer for det forløbne arbejdsår til MBUF-styrelsen. Indberetningerne indeholder 

tillige lokalgruppernes planer for det igangværende arbejdsår.  

Børne- og ungdomsråd  

§ 9. Såfremt der er flere grupper med tilknytning til en metodistisk menighed opretter disse 

grupper et børne- og ungdomsråd. Dette råds opgave er at koordinere børne- og 

ungdomsarbejdet i menigheden. 

Vedtægtsændringer  



§ 10. Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal på en generalforsamling. Vedtægterne kan 

ikke ændres, så de fratager gruppen karakter af metodistisk børne- og ungdomsarbejde.  

§ 11. I tilfælde af gruppens opløsning går foreningens midler til alment nyttigt børne- og 

ungdomsarbejde. 

 


