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Forslag til vedtægtsændringer 

Forslag 1: Ændring - stillet af ledelsen 

”§4 Som medlemmer af NAU accepteres demokratisk funderede organer, der repræsenterer 
de unge i kommunen, herunder ungdomsråd, ungdomshuse, børne- og ungebyråd, og 
lignende, som er anerkendt af ledelsen eller landsmødet ved simpelt flertal.” 
 
Ændres til: 
 
”§4: Som medlemmer optages demokratisk funderede organer, der repræsenter de unge i 
kommunen, herunder bl.a. ungdomsråd, ungdomshuse, børn- og ungebyråd o. lign, som er 
anerkendt af ledelsen eller landsmødet ved simpelt flertal, og som falder inden for en af 
følgende organiseringsformer: 
 

A. Valgt råd/bestyrelse 
Alle organets medlemmer vælges ved en demokratisk valghandling. Valghandlingen kan ske 
ved et direkte valg, hvortil alle kommunens unge har stemmeret, eller ved en 
generalforsamling, hvortil alle kommunens unge har adgang.  
 

B. Repræsentativ udpegelse 
Organets medlemmer udpeges af andre organer i kommunen. Dette kan bl.a. være 
uddannelsesinstitutionernes elever. De udpegende organer skal i al væsentlighed sikre en 
repræsentativ fordeling af kommunens unge. De udpegende organer skal foretage deres 
udpegelse ved demokratiske valg.  
 

C. Valg kombineret med repræsentativ udpegelse 
Organets medlemmer er enten valgt ved en demokratisk valghandling, hvortil alle unge har 
adgang, eller udpeget af andre organer. De udpegende organer skal udgøre et bredt udsnit 
af de unge i kommunen. De udpegende organer skal foretage deres udpegelse ved 
demokratiske valg.  
 

D. Fri organisering 
Organets møder er åbne for alle kommunens unge i et bestemt aldersspænd og alle der 
møder op til møderne har demokratisk indflydelse på organets beslutninger.” 
 
Forslag 2: Tilføjelse – stillet af ledelsen 

”§4 stk. 2: Medlemmernes demokratiske praksis samt deres placering i en af ovenstående 
organiseringsformer dokumenteres overfor NAU i vedtægter eller et lignende dokument.”  
 
Forslag 3: Tilføjelse – stillet af ledelsen 

”§4 stk. 3: For medlemskab stilles krav om, at den bestemmende indflydelse i organet ligger 
hos unge.” 
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Forslag 4: Tilføjelse – stillet af ledelsen 

”§5: Som støttemedlem kan optages enhver person, som støtter op om NAU’s formål.  
 
Stk. 2: Støttemedlemmer opnår ingen demokratiske rettigheder i foreningen.  
 
Stk. 3: Størrelsen af kontingentet for et støttemedlemskab fastsættes årligt af den siddende 
ledelse. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og derefter hvert år i 1. kvartal.  
 
Stk. 4: Opsigelse af støttemedlemskabet skal ske skriftligt til NAU’s sekretariat. Indbetalt 
kontingent kan ikke refunderes. 
 
Stk. 5: Et støttemedlem kan ved 2/3 flertal i ledelsen ekskluderes, hvis særlige grunde taler 
herfor. Et ekskluderet støttemedlem har ret til at eksklusionen genvurderet ved 
førstkommende landsmøde.” 
 
Forslag 5: Ændring – stillet af Robert Ladefoged Laursen 

”§6 Stk. 2 Hvert medlem kan deltage med 2 delegerede, mens både medlemmer og 
ikkemedlemmer kan deltage med observatører.  
 
Ændres til: 
 
Stk. 2 Hvert medlem kan deltage med 4 delegerede, mens både medlemmer og ikke 
medlemmer kan deltage med observatører. ” 
 
Forslag 6: Ændring – stillet af Robert Ladefoged Laursen 

”§ 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” 
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Ændres til: 
 
”§ 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: 
c. 7. ledelsesmedlemmer 
d. To prioriterede suppleanter 
 
Forslag 6b: Ændring – stillet af Robert Ladefoged Laursen (konsekvensrettelse som følge af 

forslag 6) 

”§12 Stk. 2: Stk. 2: Ledelsen består af formand, næstformand, fem ledelsesmedlemmer og to 
suppleanter. Det tilstræbes at ledelsen repræsenterer medlemmerne bredt geografisk.” 
 
Ændres til: 
”Stk. 2: Ledelsen består af syv ledelsesmedlemmer og to suppleanter. Det tilstræbes, at 
ledelsen repræsenterer medlemmerne bredt geografisk.  
Stk. 3: Ledelsen konstituerer sig på førstkommende ledelsesmøde efter Landsmødet med 
en formand og en næstformand” 
 
Forslag 7: Ændring – stillet af Robert Ladefoged Laursen 

”§8 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.” 
Ændres til: 
 
”Stk. 4 Afstemninger foregår ved anonym afstemning.  
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.” 
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Forslag 8: Tilføjelse – stillet af Robert Ladefoged Laursen 

§8 Stk. 6: Afstemninger vedr. vedtægtsændringer, budget og valg af ledelsen skal kunne ske 
ved digitale valg, hvortil alle medlemsråd har mulighed for at deltage med det fastsatte 
antal delegerede, uanset om de er fremmødt på Landsmødet.   
 
 
Forslag 9: Ændring – stillet af ledelsen 

”§12 Stk. 5 NAU tegnes juridisk af ledelsen. Hvad angår økonomiske forhold tegnes NAU af 
formanden i forening med et medlem af ledelsens økonomiudvalg.” 
 
Ændres til: 
 
”§12 Stk. 5 NAU tegnes juridisk af ledelsen. Hvad angår økonomiske forhold tegnes NAU af 
formanden og næstformanden i forening.” 
 
Forslag 10: Tilføjelse – stillet af ledelsen 

”§13: Ledelsen kan nedsætte udvalg, som arbejder med bestemte arbejdsområder defineret 
af ledelsen, og som refererer til ledelsen.  
 
Stk. 2: Udvalgene kan bestå af både ledelsesmedlemmer og medlemmer indstillet af et jf. 
§4 anerkendt medlem.” 
 
Forslag 11: Tilføjelse – stillet af ledelsen 
 
”§14: Det frivillige arbejde i organisationen, herunder arbejdet i ledelsen og udvalg, er som 
udgangspunkt ulønnet. Ledelsen kan dog ved 2/3 flertal beslutte at kompensere frivillige, 
som har ydet en særlig indsats og har været særligt belastede i en periode” 
 
Forslag 12: Ændring – stillet af ledelsen 

”§ 14 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.” 
 
Ændres til: 
 
”§14 Stk. 2 Formandskabet kan meddele prokura til NAUs konti til sekretariatslederen i 
forening med en anden ansat, således at ingen foretage transaktioner uafhængigt af den 
anden.” 
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Forslag 13: Tilføjelse – stillet af ledelsen 

”§19: I en overgangperiode, som løber fra Landsmødet 2017 til udgangen af kalenderåret 
2018, kan Ledelsen dispensere fra kravet om at falde inden for en bestemt 
organiseringsform i §4 ad. A-D for de allerede anerkendte medlemmer, hvis det forventes at 
medlemmet inden for overgangsperioden vil ændre sine vedtægter således at det falder 
inden for en af de nævnte organiseringsformer.  
 
Stk. 2: Der kan i samme periode dispenseres fra §4 stk. 2, såfremt det forventes at 
medlemmet inden for overgangsperioden kodificerer sin praksis i vedtægter eller lignende 
dokumenter.  
 
Stk. 3: Der kan ikke gives dispensation i forbindelse med nye ansøgninger om medlemskab, 
og der kan ikke gives dispensation til andre dele af §4. 
 
Stk. 4: Denne bestemmelse udgår automatisk af vedtægterne ved udgangen af kalenderåret 
2018.  
 


