
 1 

VEDTÆGTER FOR FHB&U 
Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde 

i Danmark 
 

Opdateret på LandsUngdomsTing (LUT) september 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisationen er hjemmehørende i Københavns kommune. Dens virksomhed udføres fra 
Frederiksberg Allé 9, 1621 København V, i lokaler udlånt af Frelsens Hær, Frederiksberg Allé 9, 
1621 København V. 
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Afsnit 1: Indledning 

§ 1 Formål 
FHB&Us formål er på landsplan at drive børne- og ungdomsarbejde på kristent grundlag efter 
Frelsens Hærs principper. 
 
 
§ 2 Standpunkter 
FHB&U arbejder ud fra et kristent menneskesyn, dvs. vi anser alle mennesker for ligeværdige.  

 
FHB&U er partipolitisk neutralt. 

 
FHB&U opfordrer sine medlemmer til at afholde sig fra alkohol, narkotika og tobak i enhver form 
(lægens ordination undtaget). 
 
 
§ 3 Inddeling 
FHB&U består af følgende arbejdsgrene: 

- Småbørn 00 – 05 år 
- Juniorer 06 – 12 år 

- Teenagere 13 – 17 år 
- Unge  18 – 29 år 
 

FHB&U ledes af Det nationale Ungdomsråd (benævnes NUR). 
 
 

§ 4 Indmeldelse, udmeldelse og ekskludering 

Grupper med selvstændige aktiviteter for børn og unge, der kan erklære sig enige i §1 og §2 
kan optages i FHB&U som lokalforening, hvis disse kan godkendes af Det Nationale 
Ungdomsråd (NUR). 
 

Enkeltpersoner som er enige i formålet med FHB&U og som betaler et årligt kontingent på 
minimum kr. 75,- kan optages som medlem i lokalforeningerne eller direkte under 
landsorganisationen.  
 

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til FHB&U på fhbu@fhbu.dk. Medlemskabet 
ophører tillige 1. januar og optages igen ved indbetaling af det årlige kontingent. 
 
NUR kan ekskludere et medlem, hvis det modarbejder FHB&Us fastsatte formål og 
standpunkter (§1 og 2). Inden et medlem ekskluderes vil det få mulighed for at blive hørt på et 
møde med NUR. 
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Afsnit 2: Det Nationale Ungdomsråd (NUR) 
 
§ 5 Sammensætning 
NUR har følgende medlemmer: 
 

• Formanden, der vælges på Landsungdomstinget. 
 

• 3 medlemsrepræsentanter (mellem 0 og 29 år) og 3 suppleanter der vælges på 
LandsUngdomsTinget. Se §16. 

 

• 1 korpslederrepræsentant (en officer eller dermed ligestillet) og 1 suppleant valgt af 
Frelsens Hærs korpsledere. Denne repræsentant vælges på Frelsens Hærs Officers- 
og ledersamling, som finder sted hvert andet år. Hvis Frelsens Hær ikke afholder 
Officers- og ledersamling, så vælges repræsentanten via mailafstemning inden for en 
måned efter LUT. Valget foretages af Frelsens Hærs Programafdeling. 

 

• 1 ledelsesrepræsentant udpeget af Frelsens Hærs ledelse. 
 

• Den Nationale UngdomsSekretær (NUS). Hvis en sådan ikke findes, den daglige leder 
af Ungdomskontoret. Begge vil blive benævnt NUS i disse vedtægter. 

 

Ingen medlemmer af NUR har vetoret. 
 
 
§ 5.1  Øvrige interessenter: 
Kasserer 
FHB&U’s kasserer vælges på LUT efter indstilling fra det afgående NUR. 

 
Andre 
Det Nationale Ungdomsråd har ret til at tilknytte andre end ovenstående til rådet i specielle 
tilfælde, dog uden stemmeret. De personer, der er tilknyttet NUR, er: 

 
3 ungdomsarbejderrepræsentanter og 3 suppleanter vælges hvert andet år forskudt af LUT. 
De vælges blandt og af de aktive ungdomsarbejdere i lokalforeningerne. Lokalforeningerne 
forpligter sig til at indsende lister over aktive ungdomsarbejdere til Ungdomskontoret. 
Senest 1 måned før valget opfordres kandidater til at melde sig. Valget foregår pr. mail og 
hvert aktiv undomsarbejder har 1 stemme. Man sidder for to år og kun så længe man er 
aktiv ungdomsarbejder.  
 
For så vidt det er muligt, vælges mindst 1 medlem og 1 suppleant for 
ungdomsarbejderrepræsentanterne øst for Storebælt (Sjælland & Øerne) og mindst 1 
medlem og 1 suppleant for ungdomsarbejderrepræsentanterne vest for Storebælt (Jylland & 
Fyn).  



Udarbejdet september 2011 Vedtægter for FHB&U Side 4/9 
Opdateret september 2019 

 
* Ungdomsarbejdere anses som aktive når de frivilligt udøver en leder-/medhjælperfunktion i 
en børne- / ungdomsaktivitet i lokalafdelingen eller på landsplan. De skal ligeledes være 
medlem af FHB&U. 
 
Ungdomskontorets ansatte 
NUR tilknytter desuden FHB&Us ansatte på Ungdomskontoret til møderne. 
 

 
§ 6 Mandatperiode for medlemmer af NUR 
Formanden, medlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. De kan kun 
opretholde medlemskabet, så længe de forbliver medlemmer af FHB&U. Genvalg er muligt. 
 
Ledelsesrepræsentanten, udpeget af Frelsens Hærs ledelse, sidder i NUR i en 2-årig periode, 
med mulighed for forlængelse. 
 
Korpslederrepræsentanten er valgt i kraft af sin stilling og kan kun forblive i NUR, så længe 
han/hun opretholder denne stilling i Frelsens Hær. Denne sidder også for en 2-årig periode. 
 
NUS er medlem i kraft af sin stilling og forbliver medlem, så længe han/hun varetager denne 
arbejdsopgave i Frelsens Hær.  
 

 
§ 7 Møder 
Det Nationale Ungdomsråd samles hvert kvartal. Alternativt og af planlægningsmæssige 
årsager kan to møder slås sammen. Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden eller 
5 medlemmer forlanger det. 
 
 
§ 8 Det Nationale Ungdomsråds opgaver 
Det Nationale Ungdomsråds opgaver er følgende: 
 

• at arbejde for børne- og ungdomsarbejdets udvikling i henhold til FHB&Us 
formålsparagraf, samt støtte lokalforeningerne i deres arbejde. 

 

• at fremme uddannelsen af ledere. 
 

• at udarbejde årsprogram og årligt budget efter indstilling fra NUS. 
 

• at bekendtgøre tidspunkt for afholdelse af Landsungdomstinget senest 6 måneder før 
afviklingen, og at indkalde til Landsungdomstinget senest 2 måneder før tinget. 

 

• at sørge for at Landsungdomstingets beslutninger bliver udført. 
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• at fremføre lokalforeningernes forslag til formandskandidater før LUT. 
 

• at behandle samt at beslutte i spørgsmål og løbende sager, som forelægges Det 
Nationale Ungdomsråd. 

 

• at fremme samarbejdet med Frelsens Hær. 
 

• at fremme samarbejdet med andre ungdomsorganisationer i landet. 
 

• at udpege repræsentanter til samarbejdsorganer. 
 

 
§ 9 Beslutningsdygtighed  
Det Nationale Ungdomsråd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af NUR’s 
medlemmer er til stede.  

 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed overdrages sagen til 
Forretningsudvalget, som udarbejder et forligsforslag. 
 
 
§ 10 Forretningsudvalg 
Det Nationale Ungdomsråds forretningsudvalg sidder for en 2-årig periode og vælges på 
første NUR-møde efter LUT. Forretningsudvalget består af NUS, NURs formand og én eller to 
medlemsrepræsentanter. Formand er NUR’s formand. Forretningsudvalget samles efter 
behov og har til opgave er at tage beslutninger i løbende sager mellem NUR møderne efter 
bemyndigelse af NUR. 
 

 
 

Afsnit 4: Landsungdomstinget (LUT) 
 
§ 11 Landsungdomstingets opgaver 
Landsungdomstingets opgave er at samle medlemmerne i FHB&U til samråd samt at tage 
beslutninger i spørgsmål, som er fælles for FHB&U.  

 
Landsungdomstinget skal desuden vælge medlemmer til Det Nationale Ungdomsråd (NUR) 
(jvf. § 5).  

 
§ 12 Indkaldelse til Landsungdomsting  
Landsungdomstinget samles i andet eller tredje kvartal hvert ulige år.  
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Tidspunktet for afholdelse af Landsungdomstinget bekendtgøres senest 6 måneder før 
afholdelsen. Indkaldelse til Landsungdomstinget med angivelse af tid og sted udsendes 
senest to måneder før tingets afholdelse.  
 
Dagsorden udarbejdes af NUR og skal bl.a. indeholde følgende punkter:  

 
a) Valg af dirigent samt øvrige tekniske medhjælpere til Landsungdomstingets 

afvikling. 
 
b) FHB&Us formandsberetning. 

 
c)  Fremlæggelse af FHB&Us regnskab. 

 
d) Fremlæggelse af de overordnede planer for den kommende arbejdsperiode. 
e) Fremlæggelse af budget og kontingentsats. 

 
f)   Valg af formand til Det Nationale Ungdomsråd (jf. §16). Kan en formand ikke 

vælges, udpeger de nyvalgte medlemmer af NUR en midlertidig formand 
blandt FHB&Us medlemmer, indtil der kan indkaldes til et ekstraordinært LUT. 

 
g) Valg af 3 medlemsrepræsentanter og 3 suppleanter til Det Nationale 

Ungdomsråd. (Jf. §16) 
 

h) Valg af kasserer efter indstilling fra det afgående NUR. 
 

i)   Drøftelse af sager og forslag i henhold til §14. 
 
Valg i h.t. punkterne f og g træder i kraft umiddelbart efter det Landsungdomsting, hvor 
valget finder sted. 

 
 

§ 13 Deltagere ved Landsungdomstinget 
Alle medlemmer af FHB&U, som er fyldt 13 år ved LUTs begyndelse, er berettiget til at 
deltage i Landsungdomstingets forhandlinger, og de har tale- og stemmeret. Medlemmer, 
som er 12 år eller derunder, har ret til at lade sig repræsentere af en forælder eller værge.  
 
Det Nationale Ungdomsråd har ret til at indbyde observatører. 
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§ 14 Forslagsret til Landsungdomstinget 
Lokalforeninger, enkeltmedlemmer og Det Nationale Ungdomsråd har ret til at stille forslag 
til behandling ved Landsungdomstinget. Sådanne forslag skal være Det Nationale 
Ungdomsråd i hænde senest 1 måned før Landsungdomstinget. Ændringsforslag til 
fremsatte forslag skal være NUR's formand i hænde senest ved Landsungdomstingets 
begyndelse. Det Nationale Ungdomsråd har dog ret til at fremlægge senere indkomne 
forslag. Ændringsforslag til vedtægterne behandles iflg. §24. Indkomne forslag skal udsendes 
af FHB&U’s sekretariat senest 14 dage før Landsungdomstinget. 
 
 
§ 15   Afstemning ved Landsungdomstinget 
Alle sager afgøres ved simpelt flertal, hvor hver stemmeberettiget ved Landsungdomstinget 
har én stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre LUT, efter indstilling fra 
dirigenten, beslutter andet. Personvalg sker dog altid ved skriftlig afstemning. Ved 
stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Den enkelte kandidats antal stemmer 
offentliggøres ikke. 
  
 
§ 16 Kandidater og kandidatlister  
Formand 
Alle medlemmer af FHB&U kan stille op til formandsposten.  
 
Medlemsrepræsentanter 
Alle medlemmer af FHB&U mellem 0 og 29 år kan stille op som medlemsrepræsentant. Der 
må maksimalt vælges to fra samme lokalforening, medmindre der ikke er andre kandidater. 
 
Opstilling 
Man stiller op til posterne gennem sin lokalforening. Det Nationale Ungdomsråd skal 
modtage lokalforeningens kandidatliste samt kort præsentation af kandidater senest 14 
dage før LUT afholdes. Disse kandidatlister samt præsentationer udsendes herefter til 
samtlige deltagere, lokalforeninger, det Nationale Ungdomsråd samt øvrige interessenter. 
 
 
§ 17 Øvrig information 
Formandens beretning, regnskabs- og revisionsberetning samt dagsorden til 
Landsungdomstinget skal sendes til øvrige interessenter samt delegerede ved 
Landsungdomstinget senest 14 dage før tinget. 
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§ 18 Stemmeberettigede ved landsungdomstinget 
 
Ved valg af formand og medlemsrepræsentanter 
Hver lokalforening tildeles delegerede med stemmeret efter følgende regler: 
 
01 – 10 medlemmer  (0-29 år)          1 delegeret 
11 – 20 medlemmer      2 delegerede 
21 – 30 medlemmer      3 delegerede 
31 – 40 medlemmer      4 delegerede 
41 -         5 delegerede 
 
En lokalforening kan altså maksimalt opnå 5 delegerede.  Antal medlemmer i 
lokalforeningen opgøres på baggrund af antallet af kontingentbetalende medlemmer pr. 
sidst afsluttet regnskabsår. 
 
Valg af formand og medlemsrepræsentanter foregår ved simpelt flertal.  
 
 
§ 19 Ekstraordinært LUT 
Der skal indkaldes til ekstraordinært LUT, hvis mindst ¾ af NUR’s medlemmer eller ¾ af 
lokalforeningerne ønsker det.  

 
Indkaldelse af medlemmer og lokalforeninger til ekstraordinært LUT skal ske med minimum 
2 ugers varsel. Ekstraordinært LUT skal afholdes senest en måned efter gyldigt ønske er 
fremsat. Dagsordnen til det ekstraordinære LUT vil kun indeholde behandling af indkomne 
forslag fra enten NURs medlemmer, FHB&Us medlemmer eller FHB&Us lokalforeninger.  
 
 
§ 20  Aflysning af LUT 
Aflysning af LUT kan ske hvis: 
 

• det ikke har været muligt at finde 3 kandidater til medlemsrepræsentanter. 

• der ikke er nogle tilmeldte fra mindst 1/3 af lokalforeningerne og ¾ af NUR finder 
det formålsløst at gennemføre LUT. 

 
Ved aflysning af LUT gælder følgende: 
 

a) Formanden og medlemsrepræsentanterne bevarer deres stillinger, indtil der 
foreligger et afstemningsresultat fra et ekstraordinært LUT, jvf. stk. b og c. 

 
b) Der skal indkaldes til et ekstraordinært LUT, der skal afholdes senest 6 

måneder efter det først planlagte. Indkaldelsesfristen herfor er 3 måneder, og 
angivelse af tid og sted sendes ud senest 6 uger før tingets afholdelse. 
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Indkaldelsen skal indeholde samme dagsorden som den oprindelige 
indkaldelse, jvf. §12. 

 
c) Hvis det ikke er muligt at gennemføre et ekstraordinært LUT inden 6 måneder, 

skal der gennemføres brevafstemning. Brevafstemningen skal være 
gennemført senest 9 måneder efter det oprindelige LUT. Hvis det ikke er 
muligt at finde minimum 4 kandidater i alt til formand og 
medlemsrepræsentanter, samles det afgående NUR til et ekstraordinært 
møde for at drøfte foreningens fremtid.  

 
 

 

Afsnit 5: Generelt 
  
 § 21  Protokol 
 Originalprotokol skal føres ved samtlige møder afholdt på Landsungdomsting, Det Nationale 

Ungdomsråd, Det Nationale Ungdomsråds forretningsudvalg og andre udvalgsmøder. 
Samtlige referater skal tilsendes Det Nationale Ungdomsråd. 

 
Referater fra Landsungdomsting og Det Nationale Ungdomsråd sendes til lokalforeningerne 
og andre interessenter. Referat fra Landsungdomstinget sendes desuden til alle deltagere i 
Landsungdomstinget. 

 
 
 § 22  Regnskaber og revision 

FHB&U’s regnskabsår afsluttes pr. 31. december. Revision af FHB&U’s regnskaber foretages 
af en statsautoriseret revisor. 

 
 
 § 23  Firmategning 

FHB&U forpligtes ved underskrift af formanden og Den nationale ungdomssekretær (NUS). 
Såfremt formanden for NUR er under 18 år, udpeger NUR et andet myndigt medlem. 

  
NUR’s medlemmer hæfter ikke personligt for de økonomiske forpligtelser, som påhviler 
FHB&U. Disse forpligtelser kan udelukkende søges fyldestgjort i FHB&U’s eventuelle formue. 

 
 § 24  Vedtægtsændringer 

Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted, når mindst ¾ af de stemmeberettigede på 
LUT stemmer for. Ændring af formålsparagraffen skal ske efter samme regler som opløsning 
af FHB&U. (se følgende) 

 
Opløsning af FHB&U besluttes på samme måde som vedtægtsændringer; dog skal 
beslutningen træffes på to hinanden følgende Landsungdomsting (LUT) med mindst 6 
måneders mellemrum. 
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 § 25 Ejendomme og inventar 
Den daglige administration af fast ejendom foregår i et samarbejde mellem FHB&U og 
Frelsens Hær. 

 
Såfremt FHB&U nedlægges, tilfalder al ejendom, inventar og likvide midler Frelsens Hær i 
Danmark. 


