
Vedtægter	  for	  landsforeningen	  KLF,	  Kirke	  &	  Medier	  !!
§	  1.	  Foreningens	  navn	  
Foreningens	  navn	  er	  “Landsforeningen	  KLF,	  Kirke	  &	  Medier”	  (7dligere	  Kristelig	  Ly;er-‐	  og	  
Fjernseerforening).	  Dens	  område	  er	  kongeriget	  Danmark.	  Dens	  hjemsted	  er	  landskontorets	  
adresse.	  !
§	  2.	  Foreningens	  formål	  
Foreningen,	  der	  er	  fælleskirkelig	  og	  par7-‐upoli7sk,	  har	  7l	  formål	  at	  arbejde	  for,	  at	  der	  i	  de	  
elektroniske	  medier	  skabes	  gode	  vilkår	  for	  placering	  af	  det	  kristne	  evangelium,	  således	  som	  de;e	  
kommer	  7l	  udtryk	  i	  de	  bibelske	  tekster	  og	  den	  apostolske	  bekendelse,	  samt	  at	  arbejde	  for,	  at	  der	  
bringes	  udsendelser,	  som	  repræsenterer	  den	  kristne	  kulturarv.	  Foreningen	  skal	  ligeledes	  arbejde	  
for,	  at	  der	  i	  mediernes	  udsendelser	  udvises	  en	  e7sk	  forsvarlig	  holdning	  over	  for	  mennesker,	  som	  
medvirker,	  og	  emner,	  der	  behandles	  i	  udsendelserne.	  !
Foreningen	  skal	  også	  inspirere	  kristne	  menigheder	  7l	  at	  se	  muligheden	  for	  evangeliets	  fremme	  i	  de	  
elektroniske	  medier.	  !
Arbejdsformerne	  skal	  7l	  enhver	  7d	  være	  i	  overensstemmelse	  med	  formålet	  i	  den	  aktuelle	  
mediesitua7on.	  !
§	  3.	  Foreningens	  medlemmer	  
Som	  medlem	  kan	  optages	  enhver,	  der	  går	  ind	  for	  landsforeningens	  formål	  og	  vil	  være	  med	  7l	  at	  
fremme	  landsforeningens	  arbejde.	  Man	  er	  	  sam7dig	  medlem	  af	  landsforeningen	  og	  medlem	  af	  det	  
netværk,	  hvor	  man	  bor,	  og	  hvor	  man	  også	  har	  sin	  demokra7ske	  indflydelse.	  Optagelse	  sker	  i	  enkelt-‐	  
eller	  familiemedlemskab.	  Familiemedlemskaber	  omfa;er	  ægtefæller/samlevende,	  som	  bor	  på	  
samme	  adresse.	  !
Indmeldelse	  sker	  ved	  henvendelse	  7l	  et	  netværk	  eller	  7l	  landsforeningen.	  !
Som	  stø;emedlemmer	  kan	  optages	  firmaer,	  foreninger,	  kirker,	  organisa7oner	  og	  ins7tu7oner.	  !
Et	  medlem,	  der	  er	  i	  åbenlys	  modstrid	  med	  foreningens	  formål,	  kan	  eRer	  landsstyrelsens	  beslutning	  
udelukkes.	  !
§	  4.	  Medlemsbladet	  
Landsforeningens	  medlemsblad	  7lsendes	  et	  medlem	  i	  hver	  husstand.	  !
§	  5.	  KonBngent	  
Kon7ngent	  og	  bidrag	  7l	  netværksarbejdet	  fastsæ;es	  af	  generalforsamlingen	  eRer	  inds7lling	  fra	  
landsstyrelsen.	  !
Det	  opkrævede	  kon7ngent	  kan	  indeholde	  forskellige	  satser	  for	  henholdsvis	  enkelt-‐	  og	  
familiemedlemskab.	  Stø;emedlemmer	  betaler	  et	  af	  landsstyrelsen	  fastsat	  kon7ngent.	  !
Landsforeningen	  opkræver	  kon7ngentet	  direkte	  hos	  medlemmerne	  eRer	  retningslinjer	  fastsat	  af	  
landsstyrelsen.	  !
Landsforeningen	  udbetaler	  af	  det	  opkrævede	  kon7ngent	  bidrag	  7l	  netværkene	  7l	  dækning	  af	  
netværkets	  lokale	  arbejde.	  Udbetalingen	  sker	  under	  forudsætning	  af,	  at	  der	  hvert	  år	  pr.	  1.	  maj	  er	  
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7lsendt	  landskontoret	  en	  fortegnelse	  over	  netværksbestyrelsens	  sammensætning	  med	  navn,	  
adresse,	  telefonoplysninger	  og	  oplysning	  om	  e-‐mail.	  !
§	  6.	  Netværk	  
Det	  lokale	  arbejde	  organiseres	  i	  netværk.	  Netværkenes	  grænser	  fastlægges	  i	  samarbejde	  med	  
landsstyrelsen	  under	  hensyntagen	  7l	  det	  lokale	  arbejde.	  Netværksgrænserne	  følger	  
kommunegrænserne.	  Et	  netværk	  dækker	  geografisk	  en	  eller	  flere	  kommuner.	  !
Netværkets	  øverste	  myndighed	  er	  en	  generalforsamling,	  hvor	  samtlige	  medlemmer	  bosiddende	  i	  
netværkets	  område	  har	  stemmeret.	  !
Generalforsamlingen	  indkaldes	  årligt,	  hvor	  der	  vælges	  netværksbestyrelse.	  Der	  inds7lles	  
medlemmer	  7l	  netværkets	  teams	  eRer	  behov	  og	  i	  øvrigt	  drøRes	  KLF,	  Kirke	  &	  Mediers	  arbejde	  i	  
almindelighed	  og	  i	  netværkets	  område	  i	  særdeleshed.	  !
Netværkene	  ledes	  af	  en	  netværksbestyrelse	  på	  fem	  7l	  ni	  medlemmer.	  !
Netværksbestyrelserne	  kan	  eRer	  behov	  indkalde	  et	  landsstyrelsesmedlem	  eller	  en	  af	  foreningens	  
medarbejdere	  7l	  bestyrelsesmøderne,	  hvis	  de;e	  skønnes	  nødvendigt.	  Disse	  deltager	  uden	  
stemmeret.	  !
Netværkets	  vedtægter	  må	  ikke	  være	  i	  strid	  med	  landsforeningens	  vedtægter	  og	  skal	  
forhåndsgodkendes	  af	  KLF’s	  generalsekretær.	  !
Ved	  ændringer	  i	  netværkets	  vedtægter	  fremsendes	  et	  underskrevet	  eksemplar	  7l	  landsforeningen.	  !
Netværkets	  opgaver	  er	  defineret	  i	  vedtægten	  for	  netværket.	  !
§	  7.	  Repræsentantskab	  
1.	  Sammensætning	  
Repræsentantskabet	  består	  af	  to	  repræsentanter	  fra	  hvert	  netværk,	  landsstyrelsen	  samt	  en	  
repræsentant	  fra	  hver	  af	  landsforeningens	  arbejdsgrene	  eRer	  landsstyrelsens	  beslutning.	  Genvalg	  
kan	  finde	  sted.	  !
Hvert	  netværk	  vælger	  fra	  netværksbestyrelsen	  ud	  over	  formanden	  en	  repræsentant	  og	  en	  
suppleant	  7l	  landsforeningens	  repræsentantskab	  for	  to	  år	  senest	  inden	  det	  første	  
repræsentantskabsmøde	  eRer	  generalforsamlingen	  og	  meddeler	  de;e	  7l	  landskontoret.	  
Repræsentantskabsmøderne	  ledes	  af	  landsformanden.	  !
2.	  Opgaver	  
Repræsentantskabet	  lægger	  de	  overordnede	  medie-‐	  og	  programpoli7ske	  linjer	  i	  foreningen,	  
ligesom	  det	  udarbejder	  emner	  7l	  drøRelse	  på	  generalforsamlingen	  under	  punktet	  “DrøRelse	  af	  
arbejdsopgaver	  indenfor	  landsforeningen”.	  Landsstyrelsen	  kan	  henlægge	  emner	  7l	  behandling	  i	  
repræsentantskabet.	  !
Repræsentantskabet	  beslu;er,	  eRer	  inds7lling	  fra	  landsstyrelsen,	  hvilke	  teams	  (minimum	  to)	  der	  er	  
obligatoriske	  for	  netværkene	  og	  7dshorisonten	  for	  disse.	  !
3.	  Mødefrekvens	  
Der	  a]oldes	  repræsentantskabsmøde	  hvert	  forår	  og	  ligeledes	  om	  eReråret	  i	  de	  år,	  hvor	  der	  ikke	  
holdes	  generalforsamling.	  Ekstraordinært	  repræsentantskabsmøde	  a]oldes,	  såfremt	  
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landsstyrelsen	  finder	  grundlag	  for	  det,	  eller	  en	  tredjedel	  af	  repræsentantskabet	  fremsæ;er	  skriRlig	  
begæring	  herom.	  !
4.	  Indkaldelse	  
Der	  indkaldes	  7l	  repræsentantskabsmøde	  med	  seks	  ugers	  varsel.	  Med	  indkaldelsen	  skal	  følge	  
dagsorden	  for	  mødet.	  Forslag,	  der	  ønskes	  behandlet	  på	  repræsentantskabsmødet	  skal	  være	  
landsformanden	  i	  hænde	  senest	  tre	  uger	  inden	  mødets	  a]oldelse.	  !
§	  8.	  Generalforsamlingen	  
1.	  Myndighed	  og	  delegerede	  
Generalforsamlingen	  er	  landsforeningens	  øverste	  myndighed	  og	  består	  af	  delegerede	  fra	  de	  
enkelte	  netværk.	  Det	  er	  de	  delegerede,	  der	  har	  stemmeret	  på	  generalforsamlingen.	  !
De	  delegerede	  skal	  være	  medlemmer	  af	  KLF	  og	  være	  fyldt	  _orten	  år.	  !
Antallet	  af	  delegerede	  beregnes	  eRer	  det	  antal	  medlemmer	  i	  hvert	  netværk,	  der	  har	  indbetalt	  fuldt	  
kon7ngent	  7l	  landskontoret	  senest	  den	  1.	  juni	  det	  år,	  hvor	  generalforsamlingen	  a]oldes.	  !
2.	  Delegere`orsamlingens	  sammensætning	  
Fast	  repræsenta7on:	  Landsstyrelsens	  og	  repræsentantskabets	  medlemmer.	  
Netværksvalgte:	  Hvert	  netværk	  kan	  sende	  fire	  delegerede	  ud	  over	  medlemmerne	  af	  
repræsentantskabet	  samt	  en	  delegeret	  for	  hver	  påbegyndt	  500	  medlemmer	  i	  netværket.	  !
Selvom	  et	  landsstyrelsesmedlem	  også	  er	  delegeret	  for	  et	  netværk,	  har	  vedkommende	  kun	  en	  
stemme.	  !
3.	  Generalforsamlingens	  a]oldelse	  
Den	  ordinære	  generalforsamling	  a]oldes	  hvert	  andet	  år	  (lige	  år)	  i	  september	  eller	  oktober	  måned.	  !
Generalforsamlingen	  indkaldes	  gennem	  landsforeningens	  officielle	  medlemsblad	  med	  mindst	  tre	  
måneders	  varsel.	  !
Når	  de	  delegerede	  er	  7lmeldt,	  7lsendes	  de	  et	  program	  med	  dagsorden.	  !
Stemmesedler	  udleveres	  på	  stedet	  for	  generalforsamlingen.	  !
4.	  Forslag	  
Forslag,	  der	  ønskes	  behandlet	  på	  den	  ordinære	  generalforsamling,	  skal	  være	  7ls7llet	  
landsforeningens	  formand	  senest	  1.	  juni	  i	  det	  år,	  hvor	  generalforsamlingen	  holdes.	  !
5.	  Dagsordenen	  
Dagsordenen	  skal	  indeholde:	  
-‐	   Valg	  af	  generalforsamlingens	  to	  dirigenter,	  referent	  og	  stemmetællere.	  	  	  	  
-‐	   Fremlæggelse,	  drøRelse	  og	  godkendelse	  af	  beretning	  om	  arbejdet	  siden	  sidste	  ordinære	  	  	  	  
	   generalforsamling.	  	  	  	  	  	  
-‐	   Fremlæggelse,	  drøRelse	  og	  godkendelse	  af	  det	  reviderede	  regnskab	  for	  landsforeningen	  og	  	  	  	  
	   hæderslegatet.	  	  	  	  	  	  
-‐	   Indkomne	  forslag.	  	  	  	  
-‐	   Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  budget	  for	  landsforeningen	  samt	  fastsæ;else	  af	  kon7ngent	  	  	  	  
	   og	  bidrag	  7l	  netværksarbejdet.	  	  	  	  	  	  
-‐	   Valg	  af	  medlemmer	  samt	  suppleanter	  7l	  landsstyrelsen.  	  	  	  !
Side �  af �3 5



-‐	   Valg	  af	  revisionsfirma.	  	  	  	  
-‐	   DrøRelse	  af	  arbejdsopgaver	  indenfor	  landsforeningen.	  	  	  	  
-‐	   Eventuelt.	  	  	  	  !
Valg	  7l	  landsstyrelsen	  bor`alder,	  hvis	  der	  ikke	  er	  ops7llet	  flere	  kandidater	  end	  dem,	  som	  skal	  
vælges.	  !
6.	  Valg	  og	  afstemninger	  
Valg	  7l	  landsstyrelsen	  skal	  ske	  ved	  skriRlig	  afstemning.	  Alle	  øvrige	  afstemninger	  sker	  ved	  
håndsoprækning	  og	  simpel	  stemmeflerhed.	  SkriRlig	  afstemning	  skal	  dog	  al7d	  foretages,	  hvis	  det	  
kræves	  af	  mindst	  7	  procent	  af	  de	  fremmødte	  delegerede.	  !
Ved	  afstemning	  om	  vedtægtsændringer	  gælder	  dog	  §	  14.	  !
Der	  kan	  ikke	  stemmes	  ved	  fuldmagt.	  !
7.	  Ekstraordinær	  generalforsamling	  
Ekstraordinær	  generalforsamling	  a]oldes,	  når	  landsstyrelsen	  finder	  det	  ønskeligt,	  eller	  når	  en	  
tredjedel	  af	  netværksbestyrelserne,	  der	  7lsammen	  repræsenterer	  minimum	  en	  tredjedel	  af	  
medlemmerne	  forlanger	  det	  og	  indsender	  forslag	  7l	  dagsordenen.	  !
Indvarslingen	  skal	  ske	  skriRligt	  senest	  fire	  uger	  eRer,	  at	  begæringen	  er	  fremsat,	  og	  med	  et	  varsel	  på	  
mindst	  tre	  uger.	  Sam7dig	  med	  indvarslingen	  bekendtgøres	  dagsordenen.	  !
Med	  hensyn	  7l	  stemmeret	  og	  stemmeafgivelse	  gælder	  de	  samme	  regler	  som	  ved	  den	  ordinære	  
generalforsamling.	  !
§	  9.	  Landsstyrelsen	  
1.	  Sammensætning	  
Landsforeningen	  ledes	  af	  en	  landsstyrelse,	  der	  består	  af	  tolv	  medlemmer.	  De	  vælges	  af	  
generalforsamlingen	  for	  fire	  år	  ad	  gangen.	  Der	  er	  således	  seks	  medlemmer	  på	  valg	  på	  hver	  
generalforsamling.	  Genvalg	  kan	  finde	  sted.	  !
2.	  Valgmåde	  
Ethvert	  netværk	  kan	  ops7lle	  kandidater	  7l	  valget	  på	  generalforsamlingen.	  Samme	  ret	  har	  
landsstyrelsen.	  !
De	  foreslåede	  kandidater	  skal	  være	  myndige	  og	  medlemmer	  af	  landsforeningen.	  Der	  skal	  foreligge	  
skriRligt	  7lsagn	  om,	  at	  de	  er	  villige	  7l	  at	  indtræde	  i	  landsstyrelsen.	  Forslag	  og	  skriRligt	  7lsagn	  skal	  
være	  landsstyrelsen	  i	  hænde	  senest	  den	  1.	  juni	  i	  det	  år,	  hvor	  generalforsamlingen	  a]oldes.	  
Kandidatlisten	  offentliggøres	  i	  medlemsbladet	  i	  alfabe7sk	  orden	  eRer	  eRernavn.	  !
En	  stemmeseddel	  er	  kun	  gyldig,	  når	  der	  er	  stemt	  på	  det	  antal,	  der	  skal	  vælges.	  Ved	  stemmelighed	  
trækkes	  der	  lod	  om	  pladsen	  i	  landsstyrelsen.	  !
3.	  Suppleanter	  
De	  ikke	  valgte	  kandidater	  7l	  landsstyrelsen	  indgår	  eRer	  stemmeflerhed	  som	  suppleanter.	  Valget	  
gælder	  7l	  næste	  ordinære	  generalforsamling.	  Udtræder	  et	  valgt	  landsstyrelsesmedlem	  inden	  
valgperiodens	  udløb,	  indtræder	  suppleanten	  i	  den	  resterende	  del	  af	  dennes	  periode. 
 
Er	  der	  ved	  udløbet	  af	  fristen	  for	  anmeldelse	  af	  kandidater	  7l	  landsstyrelsen	  ikke	  indkommet	  flere 
 
Side �  af �4 5



forslag	  7l	  kandidater	  end	  dem,	  der	  skal	  vælges,	  kan	  landsstyrelsen	  anmode	  landsmødet	  om	  
7lladelse	  7l	  at	  a]olde	  et	  ekstraordinært	  valg	  af	  suppleanter.	  SkriRligt	  7lsagn	  fra	  kandidaterne	  skal	  
foreligge.	  !
4.	  Kons7tuering	  
Landsstyrelsen	  kons7tuerer	  sig	  selv	  med	  formand,	  næs`ormand	  og	  kasserer.	  Disse	  udgør	  
foreningens	  forretningsudvalg	  sammen	  med	  generalsekretæren.	  !
5.	  Beslutningsdyg7ghed	  
Landsstyrelsen	  er	  beslutningsdyg7g,	  når	  skriRlig	  indkaldelse	  har	  fundet	  sted,	  og	  mindst	  syv	  af	  dens	  
medlemmer	  er	  7l	  stede.	  Alle	  beslutninger	  træffes	  ved	  simpel	  stemmeflerhed.	  Ved	  stemmelighed	  er	  
formandens	  stemme	  afgørende.	  En	  sag,	  der	  ikke	  kan	  afslu;es	  på	  grund	  af,	  at	  landsstyrelsen	  ikke	  er	  
beslutningsdyg7g,	  kan	  under	  særlige	  omstændigheder	  udsendes	  7l	  skriRlig	  afstemning.	  !
6.	  Forretningsorden	  
Landsstyrelsen	  fastsæ;er	  selv	  sin	  forretningsorden.	  !
§	  10.	  Fonde	  og	  legater	  
Under	  landsforeningen	  henhører	  en	  hæderslega`ond,	  der	  varetages	  af	  landsstyrelsen.	  Ved	  
landsforeningens	  generalforsamling	  aflægger	  landsformanden	  beretning,	  og	  landsstyrelsen	  
forelægger	  det	  reviderede	  regnskab.	  !
§	  11.	  Regnskabet	  
Regnskabsåret	  følger	  kalenderåret.	  !
§	  12.	  Revision	  
Til	  at	  revidere	  landsforeningens	  regnskab	  vælger	  generalforsamlingen	  et	  revisionsfirma.	  De;e	  
firma	  skal	  være	  statsautoriseret	  eller	  registreret	  revisor.	  !
§	  13.	  Tegningsret	  
Landsforeningen	  KLF,	  Kirke	  &	  Medier	  tegnes	  og	  forpligtes	  ved	  underskriR	  af	  landsformanden	  og	  
generalsekretæren	  hver	  for	  sig.	  Forpligtelser	  på	  mere	  end	  fem	  procent	  af	  det	  årlige	  budget	  samt	  
køb	  og	  salg	  af	  virksomheder	  kræver	  underskriR	  af	  hele	  landsstyrelsen.	  !
§	  14.	  Vedtægtsændringer	  
Ændringer	  i	  landsforeningens	  vedtægter	  kan	  foretages	  på	  en	  generalforsamling,	  når	  mindst	  tre	  
_erdedele	  af	  de	  afgivne	  stemmer	  er	  for	  ændringerne.	  !
Vedtægtsændringerne	  har	  virkning	  fra	  dirigentens	  konstatering	  af	  vedtagelsen.	  !
§	  15.	  Opløsning	  
Landsforeningen	  kan	  kun	  opløses,	  når	  et	  flertal	  af	  landsstyrelsen	  foreslår	  det,	  og	  mindst	  tre	  
_erdedele	  af	  de	  på	  to	  på	  hinanden	  følgende	  generalforsamlinger	  afgivne	  stemmer	  vedtager	  
forslaget.	  Der	  skal	  være	  mindst	  fire	  uger	  mellem	  disse	  to	  generalforsamlinger.	  !
ERer	  landsstyrelsens	  forslag	  tages	  der	  sam7dig	  bestemmelse	  om,	  hvorledes	  og	  ved	  hvem	  
foreningens	  forpligtelser	  skal	  afvikles.	  !
Mulig	  formue	  skal	  anvendes	  i	  overensstemmelse	  med	  landsforeningens	  formålsparagraf.	  !
Vedtaget	  på	  landsforeningens	  ordinære	  generalforsamling	  4.	  oktober	  2014.
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