
	  	  	  	  	  

 

 
 

Vedtægter for 
 

Netværket af Ungdomsråd 
 
 
Kapitel 1: Navn og formål 
§ 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd 
 
 
Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 
 
 
§ 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende, tværpolitisk forening, hvis formål 
er: 

- At hjælpe og styrke medlemmerne 
- At udbrede ideerne bag foreningen 
- At styrke samarbejdet imellem medlemmerne 
- At varetage medlemmernes interesser 

 
 
§ 3 Netværket Af Ungdomsråd er uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser 
 
 
Kapitel 2: Medlemsforhold 
§ 4 Som medlemmer af NAU optages danske, lokale  ungdomsråd, ungdomshuse, 
børne- og ungebyråd o.a. lignende organer, som er anerkendt af ledelsen eller 
landsmødet ved simpelt flertal. 

 
 
Stk. 2 Medlemskab opnås ved skriftlig henvendelse til NAUs sekretariat, og 
medlemsrettigheder opnås ved årlig indbetaling af kontingent. 

 
 
Stk. 3 Kontingentet indbetales i 1. kvartal eller ved indmeldelse. Kontingentet er 
gældende i 1 år eller frem til først  kommende 1. kvartal. 

 
 
Stk. 4 Kontingentets størrelse fastsættes af landsmødet. 

 
 
Stk. 5 Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt til NAUs sekretariat. Indbetalt 
kontingent kan ikke refunderes. 
 
 
 
 



	  	  	  	  	  

 

 
 
 
 
Stk. 6 Et medlemsorgan kan af ledelsen ekskluderes, hvis særlige grunde og et 
kvalificeret flertal på 2/3 taler herfor. Et ekskluderet medlemsorgan har ret til at få 
eksklusionen genvurderet ved først  kommende landsmøde. 
 
 
Stk. 7. Netværket anerkender alle arrangementer frembragt af medlemsorganet og alle 
deltagere betragtes som aktive; både i faglige, sociale, interne og eksterne 
arrangementer. 
 
 
Kapitel 3: Myndighed 
§ 5 Netværkets myndigheder er: 

1. Landsmødet 
2. Årsmødet 
3. Ledelsen 

 
 
Kapitel 4: Landsmødet  
§ 6 Landsmødet er NAUs højeste myndighed. 

 
 
Stk. 2 Hvert medlem kan deltage med  2 delegerede, mens både medlemmer og ikke-
medlemmer kan deltage med  observatører. 

 
 
Stk. 3 Delegerede deltager på Landsmødet med  stemme- og taleret, mens 
observatører deltager med  taleret. 

 
 
Stk. 4 Ledelsen deltager som observatører. 
 
 
§ 7 Landsmødet afholdes hvert år i 4. kvartal 
 
 
Stk. 2 Landsmødet indkaldes skriftligt med  6 ugers varsel. 
 
 
Stk. 3 Alle ændringsforslag til vedtægterne skal indleveres til NAUs sekretariat senest 
3 uger  før landsmødet. Disse ændringsforslag skal være medlemmerne i hænde 
senest 2 uger  før landsmødet. 
 
 
§ 8 Dagsordenen på Landsmødet skal indeholde: 

1.  Åbning og valg af dirigenter(er) og referent(er) 
2.  Godkendelse af forretningsordenen 



	  	  	  	  	  

 

3.  Godkendelse af ledelsens beretning 
4.  Godkendelse af det  reviderede regnskab 
5.  Fastsættelse af kontingent 
6.  Godkendelse af budget 
7.  Vedtagelse af arbejdsprogram 
8.  Andre indkomne forslag 
9.  Valg: 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Fem ledelsesmedlemmer 
d. To prioriterede suppleanter 
e. To interne kritiske revisorer 
f. Statsautoriseret revisor 

10.Eventuelt 
 
 
Stk. 2 Ved afstemning gælder simpelt flertal, dog undtaget herfra er afstemninger om 
vedtægterne, hvor 2/3 flertal er nødvendigt før et forslag er vedtaget. 

 
 
Stk. 3 Ved stemmelighed bortfalder forslaget 

 
 
Stk. 4 Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Ved personvalg hvor der er flere 
kandidater opstillet end  der skal vælges, foregår valget ved skriftlig afstemning. 
Skriftlig afstemning skal ligeledes foregå hvis mindst 3 af de delegerede ønsker det.  
Ved personvalg hvor der er opstillet det antal kandidater der skal vælges, afholdes der 
ikke afstemning. De kandidater der ved afstemning opnår simpelt flertal af de afgivne 
stemmer er valgt. 

 
 
Stk. 5 For at være valgbar til ledelsen skal kandidaten være under 30 år og indstillet af 
et jfr. § 4 anderkendt medlem. Siddende ledelsesmedlemmer kan dog genopstille uden 
at blive indstillet af et medlem. 

 
§ 9 Der udarbejdes skriftligt referat af Landsmødet. 
 
 
Kapitel 5: Ekstraordinært Landsmøde 
§ 10 Ledelsen skal indkalde til ekstraordinært landsmøde, såfremt 1/3 af 
medlemmerne eller 2/3 af den  samlede ledelse skriftligt med  begrundelse fremsætter 
ønske herom. 

 
 



	  	  	  	  	  

 

Stk. 2 Ekstraordinært landsmøde skal afholdes senest 4 uger  efter begæring om denne 
og indkaldes senest 2 uger  før afholdelse. 
 
 
Kapitel 6: Årsmøde 
§ 11 Årsmødet er NAUs næsthøjeste myndighed og afholdes hvert år i 1. halvår. 
  
Stk. 2 Alle repræsentanter for et jf. §4 anerkendt medlem kan deltage på Årsmødet. 
Hvert medlem kan deltage med 2 delegerede og et ubegrænset antal observatører. 

 
Stk. 3 Årsmødet indkaldes skriftligt med  6 ugers varsel. 
 
 
Stk. 4 Formålet med  årsmødet er at samle foreningen og gøre  status for den  periode 
der er gået,  og samtidig give medlemmerne mulighed for at diskutere et relevant emne 
eller tema, fastlagt af ledelsen. 
 
 
Stk. 5 Årsmødets opgave er at behandle følgende emner: 

1.  Ledelsens halvårsberetning (herunder præsentation af regnskab) 
2.  Indkomne forslag 
3.  Indsupplering (hvis relevant) 
4.  Eventuelt 

 
 
Kapitel 7: Ledelsen 
§ 12 Ledelsen er mellem Landsmøder og Årsmøder NAUs højeste myndighed. 
 
 
Stk. 2  Ledelsen består af formand, næstformand, fem ledelsesmedlemmer og to 
suppleanter. Det tilstræbes at ledelsen repræsenterer medlemmerne bredt geografisk. 
 
 
Stk. 3 På det  første ledelsesmøde efter Landsmødet fastsætter ledelsen en 
forretningsorden og regulativer for ledelsens og sekretariatets arbejde, herunder 
sekretariatets deltagelse i ledelsesmøderne. 
 
 
Stk. 4 Ønsker  et medlem af ledelsen at udtræde, overtager den  prioriterede suppleant 
pladsen i Ledelsen. Suppleanterne har stemmeret ved ledelsesmøderne, såfremt 
ledelsen er ufuldtalligt fremmødt. 
 
 
Stk. 5 NAU tegnes juridisk af ledelsen. Hvad angår økonomiske forhold tegnes NAU 
af formanden i forening med et medlem af ledelsens økonomiudvalg. 
 
 
 



	  	  	  	  	  

 

Kapitel 8: Sekretariatet 
§ 13 NAUs daglige arbejde foregår fra foreningens sekretariat. 
 
 
Stk. 2 Sekretariatets opgave er, at bistå bestyrelsen i det  daglige arbejde, der er blevet 
pålagt dem  af Landsmødet, samt  at fungere som rådgiver og vejleder for 
ungdomsrådene og medlemmerne. 
 

Stk. 3 Ledelsen ansætter og afskediger i samråd med sekretariatslederen NAUs 
ansatte. Ledelsen ansætter og afskediger Sekretariatslederen.  
 
Kapitel 9: Økonomi 
§ 14 NAUs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
 
 
Stk. 2 Ledelsen meddeler sekretariatsleder og økonomikonsulent prokura til i 
fællesskab at foretage transaktioner på NAUs konti, således at ingen kan foretage 
transaktioner uafhængigt af den anden. 
 
Stk. 3 Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor samt af de 2 kritiske 
revisorer. Kommentarer til regnskabet fremlægges på landsmødet. 
 
 
§ 15 NAU kan ikke optage gæld udover en max. kassekredit på 100.000 kr. 
NAU kan kun optage yderligere gæld i forbindelse med  køb af fast ejendom. 
 
 
Kapitel 10: Opløsning 
§ 16 Beslutning om opløsning af NAU skal vedtages ved ¾ flertal på 2 efter hinanden 
følgende landsmøder. Ved Netværket Af Ungdomsråds opløsning skal NAUs aktiver 
gå til andet organiseret ungdomsarbejde. 
 
 
Kapitel 11: Fortolkninger og ikrafttrædelse 
§ 17 Alt hvad disse vedtægter ikke klart foreskriver underkastes ledelsens beslutning 
under ansvar for Landsmødet. 
 
 
Stk. 2 Landsmødet, ledelsen og sekretariatets ansatte arbejder efter de formål og 
bestemmelser der er afstukket i disse vedtægter. 
 
 
§ 18 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af det  samlede forslag 
på Landsmødet. Således vedtaget på det  stiftede landsmøde den  12.-14. april 1996 i 



	  	  	  	  	  

 

Silkeborg. Vedtægterne er senest ændret på ordinært landsmøde den  13.-15. november 
2015 på Østre Skole i Middelfart.  
 
 
§19  Landsmødet kan med  2/3 flertal dispensere fra vedtægterne. Disse 
dispensationer træder i kraft med  øjeblikkelig virkning og ophører ved 
landsmødets afslutning. 


