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LMBU  
Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU

ForeningsgUide For
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Generalforsamlinger, foreninger, kontingent, DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), tipsmidler og den slags 
behøver ikke være indviklet. Denne guide giver jer et overblik over, hvordan I kan foreningsopbygge jeres 
klub.

guiden til dig, der er:

 Klubmedarbejder

 Medlem af en kredsbestyrelse

 Medlem af LMBU-afdelingsforum

Visionen er mission! Foreningsopbygning giver nemlig nye muligheder for samarbejde og en bedre sam-
menhængskraft på tværs af kredsens arbejdsgrene samt et økonomisk tilskud fra DUF.

deT er iKKe særLig sVærT
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i skal tage stilling til 
nogle ting, før i afhol-
der stiftende general-
forsamling. 

FørsTe sTep: stiftende general forsamling

> organisering: 

I kan organisere jeres forening på flere måder:

•  I kan lave lige så mange selvstændige foreninger, som I har klubber i kred-
sen. Hvis det skal give LMBU andel i tipsmidlerne forudsætter det dog, at 
der er mindst 10 medlemmer under 30 år i hver forening.

•  I kan også vælge at samle flere af kredsens klubber i én forening. Det kan 
være nemmere i forhold til bestyrelse og generalforsamling, men giver 
LMBU færre penge, hvis der er mange børn i hver enkelt klub. Dette er den 
mest brugte model, og kan øge sammenhængen på tværs af kredsens 
arbejdsgrene.

•  I kan også organisere jer, så I opretter én forening, der dækker et større 
geografisk område end kredsen. Det kan være en fordel, hvis I bor i et om-
råde med mange små kredse, hvor der er få børn i hver enkelt klub. Forde-
len er også øget samarbejde om en aldersgruppe på tværs af flere kredse.
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prograM
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> VedTægTer: > BesTyreLse: > generaLForsaMLing:

Der skal udarbejdes vedtægter for 
foreningen. Der ligger forslag til 
vedtægter på lm-kids.dk (http://
www.lm-kids.dk/files/LMUVedta-
egterOkt2012.pdf). 

Vedtægterne er ment som en ska-
belon, som I kan afvige fra, hvis det 
giver mening. Fx i forhold til med-
lemmernes alder, antal bestyrel-
sesmedlemmer og valglængde. Det 
kan fx være en fordel at åbne op for 
flere aldersgrupper, end der aktuelt 
er behov for, så fremtidige klubber 
nemt kan indlemmes i foreningen. 

Vedtægterne indsendes til 
LMBU´s Landbestyrelse, som 
godkender dem og optager lokal-
foreningen i LMBU.

Foreningen skal have en 
årlig generalforsamling. 
Det er en god idé på for-
hånd at tage stilling til, 
hvornår og hvordan, I vil 
afholde den. 

Generalforsamlingen 
behøver ikke være på et 
særskilt tidspunkt, men 
kan godt være en del af 
en klubgang, hvor I får 
snakket med børnene 
om, hvad de kunne tænke 
sig i det kommende år.

I skal også afgøre, hvor mange og 
hvem, der skal stille op til foreningens 
bestyrelse. Det kan være forældre, 
børn og medarbejdere, der sidder i 
bestyrelsen. Der skal dog være flere 
børn/forældre end medarbejdere.

Der skal være mindst tre medlem-
mer af bestyrelsen, men det kan være 
en fordel i forhold til kommunale 
tilskud, at have fem medlemmer. 
Ønsker I at kunne søge kommunalt 
tilskud forudsætter det også et cvr.
nummer, digital postkasse samt med-
arbejdersignatur, gerne kredsens. 

Det er også en fordel at beslutte, 
hvor mange årlige bestyrelsesmø-
der, der skal være, og hvilke opgaver, 
bestyrelsen skal varetage.
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> KonTingenT: > Kasserer:

For at blive medlem af forenin-
gen skal man betale kontingent 
og udfylde en medlemsblanket. I 
skal derfor afgøre kontingentets 
størrelse. Det skal mindst være 
på kr. 75,-. 

Hele kontingentet bliver i 
lokalforeningens kasse, og for-
eningen har stadig mulighed for 
at modtage støtte fra kredsen.

Vælg en kasserer til at holde 
styr på regnskab, kontingenter, 
indberetninger til LMBU og evt. 
kommune. Det behøver ikke 
være én fra klubben, men kan 
være en fra kredsen, der i forve-
jen varetager kredsens regn-
skab. Ligesom foreningen kan 
benytte kredsens bankkonto.

Invitér gerne hele kredsen med 
til den stiftende generalforsam-
ling. Der er ikke noget krav om, 
hvor der skal annonceres eller i 
hvor god tid. 

På http://www.lm-kids.dk/
files/Skabelon-Stiftende-
Generalforsamling_-Lokal-Kids-
forening.pdf kan I finde en ska-
belon til dagsordenen til jeres 
stiftende generalforsamling.

> den sTiFTende 
   generaLForsaMLing:
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der skal ikke så meget 
til, og det meste gør i i 
forvejen.
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> MedLeMMer:

andeT sTep: Foreningsliv

En forening skal 
have jævnlige 
aktiviteter, mindst 
én per kvartal. 
Aktiviteterne skal 
dokumenteres, 
hvilket I allerede 
gør ved at lave et 
program.

> aKTiViTeTer:

Alle kan blive medlem af LMBU uanset alder, men det er 
kun medlemmer under 30 år, der tæller med i tilskuddet 
til LMBU fra tipsmidlerne. Medlemskabet forudsætter, 
at man både har betalt kontingent og udfyldt en med-
lemsblanket, som man får ved at henvende sig til LMBU 
i Hillerød. 

For at tælle med i fordelingen af tipsmidlerne, skal 
medlemmerne senest indmeldes den 30. sep. Men fort-
sæt endelig med at samle medlemmer resten af året! 
Det er frivilligt, om man vil melde sig ind i foreningen, og 
man kan fortsat komme i klubben uden medlemskab og 
kontingent.

Medlemmer i en lokalforening er samtidig opstillings-
berettigede til Landsbestyrelsen og de tre arbejdsud-
valg. På Landsgeneralforsamlingen er alle bestyrelses-
medlemmer stemmeberettigede.
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Kassereren skal 
årligt udarbejde 
et regnskab, som 
revideres af to 
eksterne personer 
og godkendes på 
generalforsamlin-
gen.

Klubben skal 
årligt indsende 
det godkendte 
regnskab, med-
lemsblanketter og 
klubbens program 
til LMBU senest 
den 15. nov.

Tipsmidler og 
DUF ændrer ikke 
på strukturen i 
foreningen. Det er 
fortsat de lokale 
ledere, der lægger 
program og står 
for liv og evange-
lium i klubben.

> LedergrUppen:> 15. noVeMBer:> regnsKaB: > TjeKLisTe TiL Foreningen:

Kan I svare »ja« til spørgsmålene, er 
foreningen aktiv:

 
 Foreningen har indmeldte medlem-

mer, der betaler kontingent?
	Har jævnlige aktiviteter?
	Har selvstændige vedtægter?
	Har afholdt generalforsamling?
	Har selvstændig økonomi?
	Har en bestyrelse?

Husk senest den 15. nov. at sende det 
godkendte regnskab, medlemsblanket-
ter og klubbens program til LMBU.
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> deT sKaL Være neMT
Hvis I har spørgsmål eller brug for mere hjælp til foreningsopbygning, er vi klar! Vi kan også henvise til 
andre kredse, der har erfaring med at stifte en forening. Kontakt junior-teenkonsulent Maria Legarth, 
maria@lmbu.dk, 4826 3025, eller Lars Larsen, lbl@lmbu.dk, 5130 1646.

Kasserervejledningen med flere detaljer kan du finde på lmu.dk http://lmu.dk/fileadmin/user_
upload/4JEG-ER-LEDER/Kasserervejledning.pdf 


