Vedtægter for
Indre Missions Ungdom - Randers
§1 - Navn og stiftelse
Foreningens navn er Indre Missions Ungdom i Randers, kaldet Randers IMU.
Randers IMU er tilsluttet ”Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark” (herefter IM) ved registrering i IMUsekretariatet, og arbejder i nær tilknytning til det øvrige lokale IM-arbejde for at styrke helheden i dette.
Randers IMU har hjemsted i Indre Mission Randers’ missionshus, Genesis – Eriksvej 13, 8960 Randers SØ
§2 - Grundlag og formål
Grundlaget for arbejdet i Randers IMU er de bibelske skrifter som Guds troværdige ord og Den Danske Folkekirkes
evangelisk Lutherske bekendelsesskrifter.
Randers IMU har til formål over for unge at forkynde Guds ord i overensstemmelse med den evangelisk Lutherske
lære til vækkelse, omvendelse, tro og tjeneste samt styrkelse af de troendes fællesskab i Jesus Kristus.
Randers IMU er et åbent fællesskab for alle, der tilslutter sig formålet.
§3 - Aktiviteter
Formålet søges virkeliggjort gennem:
- Regelmæssig mødevirksomhed med bla. forkyndelse, undervisning, lovsang, bibelstudie mv.
- Interessebetonet virksomhed f.eks. i forbindelse med lejre, andre friluftsaktiviteter mv.
- Arbejde for et kammeratligt samvær med andre jævnaldrene
- Deltagelse i det lokale IM-samfunds øvrige aktiviteter
- Deltagelse i kreds- og landsarrangementer
Alle aktiviteter skal være i overensstemmelse med §2
§4 – Foreningens ledelse
Stk. 1
Randers IMU ledes af et ungdomsudvalg bestående af mindst fire maksimalt fem medlemmer fra IMU,
samt jævnlig deltagelse af en repræsentant fra den lokale samfundsbestyrelse. Repræsentanten har
taleret, men ikke stemmeret. De øvrige medlemmer i Randers IMUs bestyrelse vælges på IMUs årlige
generalforsamling for en periode af et år ad gangen.
Stk. 2
Valgbar til bestyrelsen er enhver, som i det sidste halve år forud for generalforsamlingen har taget
aktivt del i Randers IMUs arbejde, og som har stemmeret i henhold til §6 stk. 5.
Stk. 3
Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter for en etårig periode. Ved medlemmers udtræden af
bestyrelsen indtræder første henholdsvis anden suppleanten i den resterende del af det udtrædende
medlems valgperiode. Ikke-valgte kandidater til bestyrelsen kan umiddelbart indgå i valget af
suppleanter. Øvrige kandidatforslag til suppleantvalget kan opstilles blandt de, til generalforsamlingen,
mødte stemmeberettigede.
Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og senest en måned efter valget med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. I forbindelse hermed gøres i referatet notat om, at såvel det enkelte
medlem som udvalget samlet vil arbejde ud fra foreningens vedtægter.
Kassereren skal ikke nødvendigvis være en del af bestyrelsen, dog være et trofast medlem af IMU.
Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede ved et indvarslet møde.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed skal forslaget afgøres i samråd
med IMU’s ungdomskonsulent eller den stedlige missionær. Ungdomskonsulenten eller missionæren
har ikke stemmeret men betragtes som rådgivere. I tilfælde af fortsat stemmelighed, er det op til IMUformanden at træffe den rette beslutning.
Stk. 6
Den stedlige missionær/missionærmedhjælper kan uden indkaldelse deltage i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret men med taleret.
Stk. 7
Formanden eller 2/3 af udvalgets medlemmer indkalder til bestyrelsesmøderne.
Stk. 8
Formanden tegner sammen med kasseren Randers IMU.
Stk. 9
Sekretæren tager referat af hvert udvalgsmøde. Referatet renskrives og udsendes til medlemmerne og
den stedlige missionær/missionær-medhjælper og ungdomskonsulent.
Referatets godkendelse anføres som et særskilt punkt på dagsordenen ved efterfølgende møde i
ungdomsudvalget.

§5 – Regnskab og revision
Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2
Regnskabet revideres af to revisorer valgt på den ordinære generalforsamling. Disse vælges for et år ad
gangen. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
§6 – Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er juridisk Randers IMUs øverste myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts og bekendtgøres i Randers IMUs
program med mindst 14 dages varsel. Mundligt indkaldes der ligeledes med 14 dages varsel på et af
Randers IMUs offentlige møder.
Stk. 3
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Indledning og andagt
2. Valg af dirigent
3. Valg af referant
4. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år
5. Kasserens fremlægning af det reviderede regnskab
6. Drøftelse og godkendelse af formandsberetning og regnskab
7. Indkomne forslag
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
12. Afslutning
Stk. 4
Ungdomsudvalgets sekretær tager referat fra generalforsamlingen.
Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen samt kandidatforslag, skal være formanden
skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Kandidatforslag kan alene indgives med
kandidatens samtykke.
Stk. 6
Stemmeret har ethvert medlem, der i perioden fra 12 måneder til 1 måned før generalforsamlingen er
blevet noteret hos kasseren for betaling af kontingent. Kontingentet fastsættes af den ordinære
generalforsamling for et år ad gangen.
Stk. 7
I forbindelse med opstilling af kandidater til bestyrelsen tilstræbes en ligelig fordeling af begge køn.
Stk. 8
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Ved valg til ungdomsudvalget kan stemmes på så mange kandidater, som der det pågældende år skal
indvælges. Afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning, med mindre en eller flere
tilstedeværende stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning.
Stk. 9
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 10
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede
har udtrykt ønske herom ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Indkaldelsen sker mundtligt på mindst ét af de programsatte offentlige møder med mindst 14 dages
varsel. Stemmeret i henhold til §6 stk. 5.
§7
Vedtægtsændringer
Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest samtidig med
mundtlig indkaldelse til generalforsamlingen, jf. § 6, stk. 2.
Stk. 2 Vedtægtsændringer kan kun ske, når mindst 3/4 af de fremmødte
stemmeberettigede afgiver stemme herfor.
Stk. 3 Vedtægterne kan ikke ændres i strid med § 2.
Stk. 4 Vedtagne vedtægtsændringer fremsendes til påtegning hos IMU-sekretariatet.

§8 – Opløsning
Stk. 1
Til Randers IMUs opløsning kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer, på hver to af hinanden
følgende generalforsamlinger, er for opløsningen. Til den sidste generalforsamling skal der være
indkaldt med særlig henblik på nævnte opløsning.
Stk. 2
Ved opløsning er den siddende bestyrelse ansvarlig for, at træffe bestemmelse om anvendelse af
Randers IMUs midler til et lokalt børne- eller ungdomsarbejde i hjemstedskommunen, som i størst
muligt omfang har et formål som angivet i §2.
Nærværende vedtægter er vedtaget på Bethania IMUs stiftende generalforsamling den 25/01-01
Nærværende vedtægter er opdateret ved tilladelse indhentet på generalforsamlingen den 9/02-2012
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