
§ 1. Navn 

Foreningens navn er: Luthersk Missions Bibelskoles 

Elevforening. 

§ 2. Medlemskab 

Medlem af foreningen kan enhver blive, der har været 

elev på LMH og/eller ønsker at støtte LMH’s arbejde. 

§ 3. Formål 

Foreningens formål er at være bindeled mellem LMH 

og dens tidligere elever og andre venner. Dette sker 

ved jævnlig udsendelse af bøger, der har relation til 

undervisningen på LMH. Desuden giver foreningen 

økonomisk støtte til elever på LMH, der har behov for 

det. 

§ 4. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af otte medlemmer, hvoraf de seks 

vælges på foreningens generalforsamling. Højskolens 

Elevforenings bestyrelse vælger ét medlem. 

Højskolens lærerråd vælger ét medlem. 

§ 5. Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 

forbindelse med elevmødet på LMH og er foreningens 

højeste myndighed. Dagsorden for 

generalforsamlingen indeholder som minimum 

følgende punkter: 

• Formandens beretning 

• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Valg af suppleanter 

• Valg af revisorer 

• Eventuelt 

Hvert år vælges to medlemmer til bestyrelsen for en 

treårig periode samt to suppleanter for ét år. Hvert 

tredje år vælges to revisorer for en treårig periode. 

§ 6. Bestyrelsens arbejde 

Efter de af generalforsamlingen givne retningslinjer 

varetager bestyrelsen foreningens ledelse, som foregår 

i forståelse med skolens lærere. Foreningens formand 

indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det 

nødvendigt eller tre medlemmer af bestyrelsen ønsker 

det – dog mindst én gang årligt. Bestyrelsen 

udfærdiger en forretningsorden, der indeholder 

bestemmelser for konstituering og rådighed over 

foreningens midler. 

§ 7. Kontingent 

Kontingentet opkræves én gang om året og fastsættes 

af generalforsamlingen. 

 

 



§ 8. Regnskab 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

Regnskabet skal i revideret tilstand forelægges 

generalforsamlingen til godkendelse. 

§ 9. Lovændring 

Lovændringer kan på generalforsamlingen vedtages 

med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Forslag til 

lovændringer kan kun fremsættes gennem 

bestyrelsen.  

§ 10. Opløsning 

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to på 

hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 

majoritet af de afgivne stemmer. Foreningens midler 

tilfalder i så fald et formål, der så vidt muligt opfylder 

foreningens formål, jfr. § 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love for  

Luthersk Missions 

Bibelskoles Elevforening 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt på generalforsamling 30. august 2015 


