KFUM og KFUK i Distrikt Syd

Vedtægter for KFUM og KFUK
i Distrikt Syd
§ 1 Navn
KFUM og KFUK i Distrikt Syd.
KFUM og KFUK Distrikt Syd har hjemsted i Haderslev Kommune

§ 2 Formål
At hjælpe og støtte de enkelte KFUM og KFUK foreninger, afdelinger og klubber i
distriktet, styrke fællesskabet mellem foreningerne, og i øvrigt arbejde for at fremme
oprettelsen af nyt arbejde, jf. formålet for KFUM og KFUK i Danmark.

§ 3 Distriktet
Arbejdet i KFUM og KFUK i Distrikt Syd udføres under ansvar over for
foreninger hjemmehørende i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder
kommuner samt arbejdet i Sydslesvig.
§ 4 Medlemskab
Alle medlemmer af KFUM og KFUK foreninger i distriktet er samtidigt medlem af
Distrikt Syd

§ 5 Stormøde
- En gang årligt indkaldes til Stormøde for alle distriktets medlemmer.
- Stormødet er generalforsamling for KFUM og KFUK i Distrikt Syd.
- Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer i Distrikt Syd, der er fyldt 14 år.
- Stormødet afholdes hvert år i løbet af september eller oktober måned og er
beslutningsdygtigt, uanset hvor mange medlemmer, der møder op.
- Indkaldelse til Stormødet sker med seks ugers varsel via distriktets hjemmeside/
nyhedsmail.
- Forslag, der ønskes behandlet på stormødet, sendes til formanden senest tre uger før
Stormødet. Der kan ikke tages beslutning i sager, der ikke er optaget på dagsordenen.
- Forslag til kandidater til distriktsudvalgene sendes til formanden senest tre uger før
Stormødet. Opstår der på Stormødet behov for yderligere kandidater, kan disse opstilles
her.
- Endelig dagsorden, kandidatlister og indkomne forslag kan læses på distriktets
hjemmeside senest to uger før Stormødet.

Dagsorden for stormødet skal indeholde:
1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og
stemmetællere
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2. Beretning, evaluering og fremtidsplaner for arbejdet i distriktsudvalgene
3. Evt. vedtagelse af arbejdsplaner samt nedsættelse af udvalg
4. Valg til distriktsbestyrelse og distriktsudvalg
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for Distriktskassen
samt for Projekt Konsulent
7. Godkendelse af det samlede budget og fastsættelse af distriktskontingent
8. Valg af to revisorer til Distriktskassen samt en revisor til Projekt Konsulent.
Der vælges en suppleant til Distriktskassen.
9. Valg af repræsentanter til skoler, m.m.
10. Fastsættelse af dato for næste stormøde
11. Eventuelt

§ 6. Økonomi
Det foregående års regnskab fremlægges på Stormødet.
Det kommende års budget udarbejdes på Stormødet.
Der betales kontingent til distriktet efter beslutningerne på Stormødet.
Distriktets regnskabsår følger kalenderåret.

§ 7. Nedsættelse af distriktsudvalg
- Det besluttes på Stormødet, hvilke udvalg der skal nedsættes.
- Medlemmer af udvalgene skal have indgået lederaftalen, såfremt de er fyldt 16 år.
- Udvalgenes størrelse foreslås at være fire personer som vælges på Stormødet
- Der vælges to i lige år og to i ulige år.
- Derudover kan vælges to suppleanter.
- Såfremt udvalget ikke er fuldtalligt, kan udvalget selv finde de resterende medlemmer.
Disse skal godkendes på næste stormøde og sidde perioden ud.
- Udvalgene udarbejder årligt forslag til aktiviteter. Disse forslag fremlægges til
drøftelse på Stormødet.
- Udvalgene skal overholde det budget, som er vedtaget på Stormødet.
- Udvalgene kan være:
* Børneudvalg (0 - 12 år)
* Teenudvalg (13 - 17 år, konfirmander.)
* Unge Voksne-udvalg (18 - 30 år)
* Familieudvalg
* Voksenudvalg (over 30 år)
* Blad- og hjemmesideudvalg
* Udvalg for distriktsaftener
* Lederuddannelsesudvalg

§ 8. Distriktsbestyrelsen
- På Stormødet vælges for en to-årig periode: 1-2 personer i lige år og 2-3 personer i
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ulige år til distriktsbestyrelsen. Disse skal være myndige og repræsentere
mindst to af distriktets foreninger.
- Distriktsbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer,
dog er det muligt for distriktsbestyrelsen at supplere sig med en kasserer uden
stemmeret, såfremt ingen i distriktsbestyrelsen kan klare opgaven som kasserer.
- Distriktsbestyrelsen indkalder til Stormødet og er ansvarlig for dette.
- Distriktsbestyrelsen er ansvarlig for distriktets økonomi og fremlægger årsregnskabet
på Stormødet.
- Medlemmerne af distriktsbestyrelsen skal have indgået lederaftalen.
- Distriktsbestyrelsen har det overordnede ansvar for at arbejdet i KFUM og KFUK i
Distrikt Syd følger egne vedtægter samt formålet for KFUM og KFUK i Danmark.

§ 9. Ændringer i vedtægter
Ændringer i vedtægter for distriktet skal for at have gyldighed vedtages på et Stormøde
med 2/3 majoritet på det ordinære stormøde, eller ved simpelt flertal på to hinanden
følgende Stormøder. Ændringer i vedtægternes § 1, 2, 9 og 11 forelægges
Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark til godkendelse.

§ 10. Juridisk myndighed
KFUM og KFUK i Distrikt Syd tegnes og forpligtes ved underskrift af formanden,
næstformand og kasserer i fællesskab eller mindst to af disse.
Ingen personer hæfter personligt for de forpligtelser distriktet påtager sig. Det er alene
distriktets formue, der hæfter for disse forpligtelser.

§ 11. Opløsning
KFUM og KFUK i Distrikt Syd kan kun opløses med 2/3 flertal på to af hinanden
følgende Stormøder, hvoraf det ene er det ordinære Stormøde.
Formuen tilfalder KFUM og KFUK i Danmark.
Såfremt der indenfor ti år igen oprettes KFUM og KFUK-arbejde i distriktet, skal
distriktets formue overføres til dette arbejde.

Vedtægterne er trådt i kraft på det stiftende Stormøde den 15. november 1997.
Vedtægterne er revideret ved Stormødet den 19. september 1998.
Vedtægterne er revideret ved 2 ekstraordinære Stormøder den 27. november 2002.
Vedtægterne er revideret ved Stormødet den 22. september 2006
Vedtægterne er revideret ved Stormødet den 21. september 2007
Vedtægterne er revideret ved Stormødet 19. september 2009
Vedtægterne er revideret ved Stormødet den 10. september 2010
Vedtægterne er revideret ved Stormødet den 11. september 2015
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