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Odense, 9. oktober 2021 

 
Referat, Lærernes Missions Forenings generalforsamling 
Lørdag den 9. oktober 2021 kl. 15:30 
Dalum landbrugsskole, konferencecenter, Odense,  
 
Til stede var 41 stemmeberettigede medlemmer 
 

1. Valg af dirigent og referent  
Bestyrelsen foreslår Flemming Stidsen som dirigent  
samt Finn Kier-Hansen som referent 

Flemming Stidsen og Finn Kier-Hansen blev valgt med akklamation. 
 
Flemming konstaterede, at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt ifølge vedtægterne 
og derfor beslutningsdygtig. Flemming Stidsen gjorde opmærksom på, at der kræves 2/3 
flertal ved vedtægtsændringen. Endvidere gjorde Flemming Stidsen opmærksom på, at 
alle afstemninger sker ved håndoprækning med mindre tilstedeværende 
stemmeberettigede kræver skriftlig afstemning. 

2. Beretning ved formand Henrik Nis-Hanssen 
a. Beretning fremlægges, drøftes og godkendes 

Beretningen er vedhæftet som bilag til referatet. 
Efterfølgende blev beretningen drøftet.  
Der blev spurgt til Relay Trust (Peter Michael Lauritzen) 
Rejsesekretæropgave (Peter Jørgensen): Peder Jørgensen glædede sig over, at LMF er i 
gang med at besøge skoler, men mente, at det er en stor, ekstra opgave for 
forretningsføreren, som ikke er ansat til at være rejsesekretær. 
Stævnets fremtid (Jens Peter Rejkjær): Jens Peter foreslår stævnet afholdt i en weekend, 
to overnatning, start med aftensmad fredag) 
Bodil Lanting: SMF har nedlagt sig selv. Hvordan med kontakter til dem, Birthe Dueholm. 
Der har været nogle initiativer fra kredse såvel som fra kontoret.  
 
Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning og akklamation 

3. Beretning med mere ved forretningsfører Finn Kier-Hansen  
a. Beretning 

Finn orienerede om sine arbejdsopgaver, som er at være redaktør, stævnekoordinator, 
bogholder/administrator samt kontakt til missionærerne. Disse opgaver går godt og skaber 
daglig glæde.  
Endvidere orienterede Finn om relationen til og sit arbejde for Relay Trust UK. Det er en 
del af tjenesten, som udvider horisonten og giver motivation og kollegaer i hverdagen. 
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Endelig fortalte Finn, at han er særdeles glad for at være en del af Dansk Missionsråds 
bestyrelse, idet denne del af arbejdet er med til at give indsigt i missionsvirket i Danmark 
såvel som internationalt. 
Beretningen skal ikke godkendes, den er alene af orienterende karakter. 
 

b. Regnskab 2019 & 2020 

Finn Kier-Hansen gennengik de to regnskaber samt besvarende enkelte spørgsmål. 
Regnskaberne skal ikke godkendes. 
 

c. Godkendelse af revisor 
Bestyrelsen foreslår, LMF uændret benytter Poul Thomsen, Partner revsion 

Poul Thomsen, Partner revision blev valgt med akklamation. 
 

d. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret:  
enkeltmedlemmer: 200 kr., ægtepar: 300 kr., studerende: 100 kr.  

Kontingentsatserne for 2022 og 2023 blev godkendt med akklamation. 

4. LMF-Bladet – Orientering ved redaktør Finn Kier-Hansen 

Finn orienterede om bladet som en kanal for information medlemmer imellem, fra 
missionærer til medlemmer, men jo også fra LMF til omverdenen. 
Der er nedsat et redaktionsudvalg, som dog endnu ikke er kommet i gang med arbejdet. 
Bladet vil formodentlig undergå en layoutmæssig forfriskning i løbet af de næste par år. 
Finn takkede for bidrag fra danske medlemmer, og han gjorde samtidig opmærksom på, at 
det altid er velkomment og en mulighed at indsende en artikel. 

5. Valg til bestyrelsen 
a. På valg efter tur er 

Dorthe Skov-Østergaard,  
Elizabeth Padillo Olesen og  
Henrik Nis-Hanssen.  
Alle er villige til genvalg.  
 
Ny kandidat til bestyrelsen er:  
Susanne Madsen, se præsentation i LMF-Bladet nr. 3, 2021 
 

Alle blev valgt ved akklamation, da der ikke var noget kampvalg. 

 

mailto:kontor@lmfdanmark.dk
http://www.lmfdanmark.dk/
mailto:kontor@lmfdanmark.dk
http://www.lmfdanmark.dk/


  

Lærernes Missions Forening, Hammelmosevej 6, 9382 Tylstrup 
Tlf. 4182 5022  ·  kontor@lmfdanmark.dk  ·  www.lmfdanmark.dk  ·  Giro nr. 800-0484 

   

6. Indkomne forslag 
a. LMF’s bestyrelse foreslår vedtægtsændringer. Se bilag  

Blev vedtaget med overvældende flertal! 

7. Eventuelt 

Henrik opfordrede til at købe medlemskaber og forære dem til venner, familie og så videre. 

 

Således refereret, Odense den 9. oktober 2021. 

_______________________________________________ 

Referent Finn Kier-Hansen 

_______________________________________________ 

Dirigent Flemming Stidsen 

 

Bestyrelsen 

 

___________________________  _____________________________ 

Formand Henrik Nis-Hanssen   Næstformand Anne Karin Lauritzen 

___________________________  _____________________________ 

Sekretær Dorthe Skov-Østergaard  Kasserer Peter Lanting 

___________________________  _____________________________ 

Medlem Alex Bjergbæk Klausen  Medlem Elizabeth Padillo Olesen 

___________________________   

Medlem Susanne Madsen 

Flemming Stidsen (Oct 25, 2021 13:28 GMT+2)
Flemming Stidsen

Alex Bjergbæk Klausen (Oct 25, 2021 12:29 GMT+1)

Finn Kier-Hansen (Oct 25, 2021 13:30 GMT+2)

.

Elizabeth Padillo Olesen (Oct 25, 2021 15:17 GMT+2)
Elizabeth Padillo Olesen

Peter Michael Lauritzen (Oct 25, 2021 17:40 GMT+2)Henrik Nis-Hanssen (Oct 25, 2021 23:31 GMT+2)
Henrik Nis-Hanssen

Dorthe Skov-Østergaard (Oct 26, 2021 17:37 GMT+2)
Dorthe Skov-Østergaard

Peter Lanting (Oct 27, 2021 12:24 GMT+2)

Susanne Madsen (Oct 27, 2021 16:24 GMT+3)
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Beretning til LMF’s generalforsamling 2021 
Kære LMF’ere – hjertelig velkommen til LMF’s generalforsamling 2021. Lad mig 
indlede med nogle vers fra Romerbrevet kap. 10, 13-14 

 »Enhver, der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet.« 

 Men hvordan kan nogen søge hjælp hos Jesus, hvis de ikke tror på ham? Og 
hvordan kan nogen komme til tro på Ham, hvis de ikke har hørt om Ham? Og 
hvordan kan de høre om Ham, hvis ingen fortæller dem om Ham? 

De spørgsmål kan vi jo lade os udfordre af – det tankesæt bør vi altid have for øje: 
Hvordan fortæller vi om Jesus? 

Der er nu gået over 2 år, siden vi sidst holdt generalforsamling i LMF, og der skal ikke 
herske nogen tvivl om, at det har været de mest uforudsigelige år, i den tid jeg har 
været medlem af LMF.  

Da bestyrelsen efter sidste generalforsamling skulle konstituere sig, blev jeg valgt til 
formand af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og siden da, har arbejdet i bestyrelsen 
været ramt af pandemien. Det betyder ikke, at vi ikke har haft arbejdstøjet på i 
bestyrelsen, men vi har bare kun kunnet afholde 3 almindelige bestyrelsesmøder – 
de øvrige har været virtuelle med de udfordringer, det giver. Siden sidste 
generalforsamling har Karin Mogensen valgt at træde ud af bestyrelsen. Herfra skal 
der lyde en meget stor tak til Karin for hendes store engagement og arbejde i LMF’s 
bestyrelse. Samtidig også en stor tak til bestyrelsen for dens omstillingsparathed og 
vilje til at se nye veje for LMF. 

 

Og nye veje er der betrådt i LMF. Med en godt og vel halvtidsansat forretningsfører 
og udgifter til projekter af forskellig art rundt om i verden skal der et vist budget til 
at få enderne til at nå sammen i LMF.  

I LMF har vi en klar vision om hvert år at komme ud med et åndeligt og 
menneskeligt overskud – og det er også lykkedes i år. Vi er i hvert fald i bestyrelsen 
enige om, hvilken vej vi skal gå og hvilke stier vi med fordel kan betræde.  

Og endnu vigtigere – så lader vi Guds ånd vejlede os i arbejdet. Vi beder for 
foreningens medlemmer og missionærer – og vi lader os vejlede i stort og småt. 
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Vi har egentlig ikke nogen vision om at komme ud med et økonomisk overskud 
hvert år – og det kan jeg røbe, at vi heller ikke gør – men mere en vision om at bruge 
de midler, vi har fået betroet, til at give til meningsfulde projekter i Guds riges 
arbejde. Det er en vision, vi hele tiden har for øje. 

 I LMF har vi ikke genbrugsbutikker, som kan generere penge fra til foreningen, og 
selvom medlemmernes bidrag er meget kærkomne og generøse, så rækker de ikke 
til de udgifter, vi har i LMF. Hvad gør vi så/hvad gjorde vi så?  – Ja, vi har haft 
muligheden for at kunne gå 2 veje. 

1) Vi kunne drosle ned på udgifterne eller  
2) Vi kunne øge indtægterne 

I bestyrelsen blev vi ret hurtige enige om, at hvis det på nogen måde var muligt at 
øge indtægterne, så ville vi klart prioritere det. Og inden vi for alvor fik hul på bylden 
med vore mange idéer, kom et samarbejde med foreningen Relay Trust i stand. 

Relay Trust, som er en engelsk organisation, arbejder med undervisning bredt set til 
specielt vestafrikanske lande. De havde oprettet en dansk afdeling af RT, og kunne 
med et medlemskab af Dansk Missionsråd søge penge hos Danida. Ved så at blive en 
arbejdsgruppe under LMF, der jo var medlem af Dansk Missionsråd, havde de 
pludselig denne mulighed. Dette samarbejde kom til at betyde, at vores arbejdskraft 
i LMF også skulle bruges på noget papirarbejde for RT. Ved at lade RT købe lidt af 
LMF’s arbejdskraft, kunne LMF få den nødvendige indtægt, der kom til at betyde, at 
de økonomiske ender ville kunne komme til at nå hinanden. Og det samtidig med, at 
det ikke gik ud over det daglige LMF arbejde.  

Og hvordan kunne det så pludselig lade sig gøre? – Ville det komme til at gå ud over 
LMF – ville det komme til at ændre på de arbejdsopgaver, som hele tiden har været 
kerne-opgaver i LMF?  

Nej – naturligvis ikke!! En mere struktureret organisering af LMF’s arbejdsopgaver 
og et tæt samarbejde mellem forretningsfører og formand har gjort det muligt at 
afprøve dette samarbejde med RT. Først et års tid – og herefter har vi forlænget 
aftalen, som vi til enhver tid kan komme ud af, hvis vi ønsker det – helt 
omkostningsfrit. 

Jamen bliver LMF så ikke helt forandret af dette samarbejde? Ja, det skal ikke være 
nogen hemmelighed, at vi trådte ud på lidt dybere vand end nogen sikkert synes 
klogt, men det viste sig, at der var sikker bund at betræde.  
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Som formand har jeg bl.a. mødt nogle af RT’s samarbejdspartnere fra Vestafrika, og 
det har været meget berigende at få et indblik i mission på en anderledes måde – 
men jo bare et kik ind – ikke noget vi i LMF skulle -  eller skal være en del af. Men 
mere set som en interesse – en udvidelse af missionshorisonten, om man vil.  

Som sagt var RT den første tid at betragte som en arbejdsgruppe under LMF, men da 
den danske afdeling af RT lukkede i 2020, så ændredes samarbejdet også en smule. 
Vi i LMF sælger stadigvæk ca. 5 ugentlige timer til RT, men har som sådan ikke noget 
samarbejde med RT. RT fungerer heller ikke mere, som en arbejdsgruppe under 
LMF. Deres engagement i DMRU er fortid, og – nu kan vi mere tale om et godt 
kendskab til hinanden. Det nyder vi godt af - og vi sætter stor pris på, at Alex – et af 
vore bestyrelsesmedlemmer i LMF – også er fuldtidsansat i RT – nu med bopæl i 
Oxford - England 

I LMF’s bestyrelse så vi  - og ser vi det - som den berømte appelsin, der faldt ned i 
turbanen, og vi er lykkelige for, at vi kan fortsætte denne ordning, da det også 
betyder, at LMF’s ansatte – forretningsføreren – kan bibeholde sit job som ansat i 
LMF under uændrede betingelser. Så tak til RT for at vise interesse for LMF – og tak 
til bestyrelsen for at se positivt på dette samarbejde. 

Nå – selvom vi i bestyrelsen opfattede det som en appelsin i LMF-turbanen, satte vi 
ikke vores arbejdskadence i stå – tværtimod. Vi har set på, hvordan vi kunne øge 
interessen for LMF – ud fra mottoet – LMF er ingen hemmelighed.                                                                                                              
Vi har boostet kontakten til de udsendende misionsforeninger i Danmark, så vi sikrer 
os, at de informerer LMF hver gang, de sender en missionær ud på missionsmarken. 
Det husker de desværre ikke hver gang, så derfor har vi brug for, at alle vi LMF’ere 
siger til, når vi får kendskab til en missionær eller missionærfamilie, der er på vej til 
at rejse ud. Så kontakt bestyrelsen eller vores dygtige forretningsfører – Finn. 
Hermed en opfordring. 

Ud over dette -  har vi lavet en plan for at skulle besøge i første omgang Danmarks 
35 kristne friskoler for at gøre vore hoser grønne hos de ansatte, så de får øjnene op 
for LMF. Det er egentlig grostesk, at flertallet af de kristne lærere i Danmark IKKE 
kender til LMF. Vi håber på, at der netop her hos de kristne friskoler er et 
medlemspotentiale, som vi og de kan få glæde af og inspiration fra. Opgaven med at 
komme ud til de kristne friskoler blev desværre udskudt et par gange pga. coronaen, 
men nu er vi i gang, og de første friskoler ér besøgt.  
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I naturlig forlængelse heraf, vil vi også meget gerne ud på de danske 
lærerseminarier og fortælle om, hvordan det er at arbejde som kristen lærer på en 
dansk skole. Hvis nogen af LMF’s medlemmer kan se sig selv i den opgave – eller 
kender til nogen, der evt. kan, så tag endelig fat i bestyrelse, så vi kan komme til at 
handle på det. 

Jeg vil i rækken af tiltag – også nævne tilblivelsen af en ny hjemmeside, som vi selv 
kan administrere, og som indholdsmæssigt og designmæssigt lever op til tidens krav 
om brugervenlighed og overskuelighed. Vi har mange idéer i bestyrelsen – og der er 
noget nyt at tage fat på til hvert bestyrelsesmøde. 

Vi har for nylig i bestyrelsen også nedsat en redaktionsgruppe, der skal sætte luppen 
på foreningens blad - LMF-bladet. Vi har et ønske om at gøre medlemsbladet mere 
tema-baseret. En idé, som udsprang under coronaen, og som bl.a. betød, at vi fik et 
spændende indblik i, hvordan forskellige af vore missionærer og deres tjeneste 
klarede sig igennem den meget svære tid med nedlukninger og restriktioner – og 
som flere steder – kunne vi læse – også betød et stop for udbetaling af løn til lærere 
og andre ansatte. 

Det bliver spændende at følge med i, hvad redaktionsgruppen kommer frem til hen 
over det næste års tid. God fornøjelse med det arbejde. 

Også en historisk gruppe er for nylig blevet nedsat i LMF. Det er en gruppe, der skal 
se på LMF’s fysiske materiale. De skal sortere i foreningens og kredsenes blade og 
breve – og hvem ved – måske bliver noget af det med tiden digitaliseret? 

Økonomisk er vi I LMF siden sidste generalforsamling blevet velsignet med en arv af 
afdøde Inge Hansen fra Lemvig. Hun døde 7. februar 2020, og havde generøst 
påtænkt LMF som én af sine økonomiske arvtagere. Det er vi meget taknemmelige 
for. Hvis nogen påtænker at indsætte LMF som arving – så ret meget gerne en 
kontakt til vores forretningsfører, som vil være behjælpelig. 

Som I jo ved, måtte vi desværre aflyse vores sommerstævne sidste år, og det samme 
skete for norsk LMF. Vi var som vanligt inviteret til deres sommerstævne i Norge, 
men måtte af de samme årsager blive hjemme og i stedet for isolere os og ikke se så 
mange mennesker, som vi plejer.                                 Det tror jeg, at vi alle har kunnet 
mærke – og måske har ensomheden også presset sig på nogle steder. Derfor var det 
også dejligt – ja nærmest befriende – at kunne invitere til landsdelsstævne sammen 
med SMF i Skjern i efteråret 2020. Her var vi en stor flok samlet til et dejligt gensyn 
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og til at høre spændende nyt fra forskellige steder i verden. Stor tak til LMF-kredsen 
i Skjern for at stå for arrangementet i samarbejde med den lokale SMF-kreds. 

Og når vi nu er ved SMF, så har de jo, siden vi var samlet sidst, nedlagt deres 98 år 
gamle forening. Det skete på deres sidste generalforsamling på Nyborg Strand den 
8. august 2020. Bestyrelsens primære grund til at nedlægge foreningen var, at der 
ikke var tilstrækkeligt med missionærer at støtte, og at det overordnede grundlag for 
foreningens arbejde dermed var væk. Jeg var selv med til SMF’s sidste årsmøde og 
generalforsamling, og foreningen fik nedlagt sig selv på en god og værdig måde. 

Måske tænker du, at det også på et tidspunkt kan blive en realitet for vores forening 
– LMF. Altså at vi må nedlægge os selv af den ene eller anden grund. Tja – det ved 
kun Gud – og tiden vil vise, hvad netop Gud vil med vores gamle forening. Jeg kan i 
hvert fald fortælle, at det ikke er så nemt at rekruttere medlemmer til foreningen, 
selvom vi faktisk har set en fremgang for første gang i over 10 år. Men én ting er at 
være passivt medlem – en anden til at være aktiv, og fx sige ja tak til at være med i 
bestyrelsesarbejdet. Den del af arbejdet er ikke blevet nemmere i de sidste 10, og 
for mig er det LMF’s største udfordring. 

Derudover er vore lokale kredse også udfordret flere steder. Én af de gamle LMF-
kredse – nemlig LMF-kredsen i Lemvig – har i det forgangne år stoppet deres 
aktiviteter pga. medlemsfald – men heldigvis er der også initiativer rundt omkring i 
landet, hvor der gøres en stor indsats for at holde liv i kredsene. Tusind tak for det, 
og guds velsignelse med det arbejde. 

I foråret 2021 blev corona-restriktionerne lempet så meget, at vi med god 
samvittighed kunne invitere til sommerstævne 2021 i Middelfart. Desværre var der 
for få tilmeldte til, at det socialt og økonomisk ville være rentabelt at gennemføre 
stævnet. Ærgerligt – vil mange nok mene. Måske var nogle af jer stadig nervøse for 
at være mange sammen – måske var det for dyrt? Der kan være mange forklaringer. 
Men – det har fået os i bestyrelsen til at overveje, om de traditionelle 
sommerstævner er ved at være fortid, og om vi i stedet for skal bruge denne form – 
altså en weekend. Dertil kunne man fx lægge min. ét årligt landsdelsstævne – for at 
sikre sammenhængskraften i foreningen. Det er noget vi inden for en kort 
tidshorisont skal have taget stilling til. 

I det nyligt udsendte LMF-blad opfordrer vi i bestyrelsen jer medlemmer til at give 
jeres besyv med. Her vil vi gerne vide, hvad I mener, er den rigtige form at mødes 
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under. I vil også her på stævnet blive bedt om at udfylde en lille seddel, hvorpå I kan 
give til kende, hvad I foretrækker i fremtiden. 

Og fremtiden – ja den er vi ret sikre på ligger foran os. Men hvad den bringer for os 
mennesker – for os LMF’ere – er mere uvist. Om vi holder fast i det LMF, som vi 
kender i dag – eller om der sker små eller større forandringer som tiden går – ja det 
er noget, vi må forholde os til, når det evt. kommer.  

Men som jeg lagde op til i min indledning, så må vi til stadighed være årvågne på 
spørgsmålet om: Hvordan kan nogen høre om Jesus, hvis ingen fortæller dem om 
Ham? 

Her har vi en opgave i LMF. Her skal vi se os selv som forsyningstropperne til de 
mennesker, der netop står i den opgave, det er at fortælle andre mennesker om 
Jesus. Vi har som forening brug for mennesker, der tager deres kald om at gå ud i 
verden, op. Så kan vi bære dem i forbøn. Resten må Gud tage sig af. 

ApG 26, 18 Jeg sender dig til dem, for at du skal åbne deres øjne, så de kan vende sig 
fra mørket til lyset 

Og med den missionsbefaling kan vi lette vore hjerter til Gud i overbevisning om, at 
Han vil LMF det bedste. Og at han vil bruge dig og mig i Hans riges arbejde. 

Og her til sidst har jeg stor lyst til at sige en speciel tak til de skønne damer – Ellen og 
Tove m.fl. fordi de påtager sig arbejdet med at få vores LMF-blad sendt ud til 
medlemmerne. Tusind tak. 

Også til LMF’s bestyrelse vil jeg rette en særlig tak. Peter, Elisabeth, Dorthe, Alex og 
Anne Karin. I har under vanskelige forhold vist – som jeg tidligere nævnte – stor 
omstillingsparathed og flexibilitet i bestyrelsesarbejdet gennem de sidste 2 år. Og til 
Finn, vores forretningsfører: Også en særlig tak til dig. Du styrer dygtigt og sikkert 
vores forening i det daglige – og du påtager dig med positivt sind de opgaver, som 
bestyrelsen lægger på dit bord. Det er guld værd for LMF. Tusind tak for det. Tak til 
jer alle for jeres engagement og medleven i bestræbelserne på at lytte til Gud – og 
gøre jeres bedste for LMF. 

Og til jer LMF’ere generelt – tak fordi I er her og fordi I har lyttet med. 

 

Henrik Nis-Hanssen, formand for LMF’s bestyrelse 
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§ 1 
Foreningens navn er "Lærernes Missions Forening" - forkortet til LMF.  
Dens hjemsted er den kommune, hvori kontoret er beliggende. 
 
§ 2 
LMF er fælleskirkelig (økumenisk) og har til formål at samle medlemmerne til bøn og 
arbejde for kristen mission. 
 
§ 3 
Medlemskab: 
Lærere og andre i pædagogisk arbejde samt personer, som ønsker at støtte LMF’s arbejde, 
kan optages som medlemmer. 
 
§ 4 
LMF's arbejdsformer er: 
a) møder og stævner 
b) forbøn for og økonomisk støtte til LMF'ere og deres arbejde i mission 
c) formidling af kontakt mellem LMF og missionærerne 
d) udsendelse af medlemsbladet: LMF bladet 
e) samarbejde med LMF i de øvrige nordiske lande. 
 
§ 5 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Det indsendes til kontoret/ kassereren 
inden 1. marts. Medlemskabet følger kalenderåret. Overskud af kontingentet samt frivillige 
gaver skal anvendes til: 
a) LMF'ere i missionsområderne og deres arbejde 
b) specielle opgaver. 
 
Af LMF’s kapital skal mindst 30.000 kr. være anbragt i et særligt fond, "LMF's 
hjælpefond", som administreres af bestyrelsen. Renterne heraf anvendes til hjælp og 
opmuntring for missionærerne og i øvrigt til foreningens arbejde. 
 
Det reviderede regnskab skal hvert år fremlægges i medlemsbladet. 
 
§ 6 
Generalforsamlingen er LMF's højeste myndighed. Den afholdes normalt hvert andet år 
samtidig med landsmødet og indkaldes gennem bladet med mindst to måneders varsel. 
Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 2 
uger forinden.  

 
 
 

Formand og forretningsfører/kasserer aflægger beretning. Afstemninger ved 
generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
 
Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor godkendes af generalforsamlingen. 
 
§ 7 
Bestyrelsesvalget foregår hvert andet år på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved 
skriftlig fuldmagt. 
 
Bestyrelsen består af syv medlemmer. Ved valget afgår tre eller fire medlemmer efter tur. 
En valgperiode er fire år. Genvalg kan finde sted. 
 
Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer før valgperiodens udløb, kan bestyrelsen vælge 
en eller flere afløsere for resten af den pågældende periode. Bestyrelsen skal dog bestå af 
mindst 5 medlemmer. 
Bestyrelsen har ret til at supplere sig med op til to bestyrelsesmedlemmer. 
Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer. 
 
Kandidater til bestyrelsen må skriftligt være foreslået af mindst 10 medlemmer. 
Kandidatforslag skal være indsendt til formanden senest d. 1. marts, hvorefter de 
offentliggøres i medlemsbladet. Hvis der ikke er kommet forslag til det tilstrækkelige antal 
kandidater, er bestyrelsen forpligtet til at fremsætte forslag, der sikrer det nødvendige antal 
kandidater, og orientere medlemmerne herom. Alle kandidater præsenteres i 
medlemsbladet. 
 
Stemmeret har alle medlemmer, som har betalt kontingent pr. 1. marts i valgåret.  
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
 
§8 
Bestyrelsen ansætter lønnede medarbejdere efter behov. Den daglige ledelse af foreningen 
forestås af bestyrelse og forretningsfører under ansvar over for generalforsamlingen. 
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. 
 
Der afholdes ordinært mindst tre bestyrelsesmøder årligt. Men formanden eller tre af 
bestyrelsens medlemmer kan kræve ekstra bestyrelsesmøde, hvis særlige 
forhandlingsemner foreligger.  
 

Bilag, vedtægtsændringer, generalforsamling den 9. oktober 2021. Grøn skrift betyder foreslået tilføjelse. Rød, overstreget skrift 
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige, bortfalder 
forslaget. 
 
§ 9 
Medlemmerne kan være tilknyttet en lokal LMF-kreds, som selv vælger sin ledelse, der 
fungerer som bindeled til bestyrelsen og kontoret. 
 
§ 10 
Ændring af LMF’s vedtægter kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de på en 
generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor. 
Urafstemning kan finde sted på foranledning af bestyrelsen, eller hvis mindst ti procent af 
medlemmerne skriftligt fremsætter begrundet ønske herom. 
 
§ 11 
Opløsning af LMF kan finde sted, når: 
1) det er besluttet på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst en måneds 
interval, og 
2) mindst 2/3 af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer for.   
Generalforsamlingen afholdes senest 3 måneder efter bestyrelsens beslutning. 
 
I tilfælde af foreningens opløsning træffer bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af 
foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. 
Overskydende midler samt testamenterede beløb tilfalder Sundhedspersonalets 
MissionsFællesskab, subsidiært Dansk Missionsråd. 
 
§ 12 
Testamentariske gaver skænket til DLM (Danske Læreres Missionsforening) eller LMF 
(Lærerindernes Missions Forbund) tilfalder LMF (Lærernes Missions Forening). 
 

---------------------------- 
 
Vedtaget den 1. august 1973 (ved sammenslutningen af DLM og LMF) med ændringer den 24. juli 1991. Nye 
ændringsforslag behandlet på generalforsamlingen den 26. juli 1995. Vedtaget ved urafstemning efterfølgende til 
ikrafttræden den 1. november 1995.  
Nye ændringsforslag behandlet på generalforsamlingen den 29. juli 2003. Vedtaget ved urafstemning 
efterfølgende til ikrafttræden den 1. december 2003.  
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 30. juli 2013. 
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 5. august 2019. 
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 9. oktober 20

 
 

Vedtægter 
 

for 
 

LMF 
 
                

 
 

 
 

Lærernes Missions Forening 
Stiftet den 3. maj 1902 
 
Gældende fra 9. oktober 2021 
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