
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§§11    
Formål Foreningen NORDENs Ungdom i København er en 

dansk ungdomsforening for nordisk samarbejde, 
og har til formål på alle områder at styrke og 
udvikle de nordiske unges samvirke indadtil og 
udadtil. 
Foreningen NORDENs Ungdom i København 
arbejder, bl.a. sammen Foreningen NORDENs 
Ungdom i Danmark og Foreningen NORDEN, for 
at virkeliggøre foreningens formål, primært inden 
for afdelingens geografiske område, der er 
Københavns Kommune. 
Lokalafdelingen er økonomisk og politisk 
selvstændig, men dog en del af Foreningen 
NORDENs Ungdom i Danmark. 
 

§§22    
Medlemsskab SSttkk..11  

Medlemmer med anmeldt adresse i 
lokalafdelingens område, eller med et særligt 
ønske herom, optages i lokalafdelingen. 
Tvivlstilfælde vedrørende medlemsforhold 
afgøres af Foreningen NORDENs Ungdoms 
Landsstyrelse. 
  

SSttkk..  22 
Lokalafdelingens aktiviteter er primært rettet 
mod unge. Hovedvægten af lokalafdelingens 
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medlemmer bør være under 30 år. 
  
SSttkk..  33  
Kontingent for enkeltpersoner fastsættes i 
henhold til bestemmelserne i Landsforeningens 
vedtægter. 
 

§§33    
General- 
forsamlingen 

SSttkk..  11  
Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste 
myndighed. 
Medlemmer har hver en stemme. 
Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt 
fremmøde. 
 

SSttkk..  22  
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 
udgangen af marts, og skal indkaldes med 
mindst 14 dages varsel. 
 

SSttkk..  33  
Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af 
Lokalstyrelsen, når denne finder det påkrævet. 
Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, 
hvis mindst 1/4 af lokalafdelingens medlemmer 
skriftligt overfor Lokalstyrelsen, med angivelse af 
dagsorden, fremsætter ønske derom. 
 
Stk. 4 Dagsorden for Generalforsamling skal 
omfatte følgende punkter:  
 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent  
3) Formandens beretning  
4) Det reviderede regnskab  
5) Forslag fra siddende Lokalstyrelsen  
6) Forslag fra medlemmerne *)  
7) Valg af medlemmer til Lokalstyrelsen (jf. §4 
stk 1) 
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     - Valg af formand 
     - Valg af kasserer 
     - Valg af øvrige medlemmer af Lokalstyrelsen 
8) Valg af revisor  
9) Eventuelt 
 
*) Forslag der ønskes behandlet på 

Generalforsamlingen indsendes skriftligt til 
Lokalstyrelsen senest 8 dage før 
Generalforsamlingen. 

 

§§44    
Lokal- 
Afdelingens 
organisation 

Stk 1 
Generalforsamlingen fastsætter antallet af 
medlemmer til Lokalstyrelsen. Dog minimum fire. 
Valgene gælder i eet år. 
Lokalstyrelsens formand og kasserer vælges af de 
tilstedeværende ved generalforsamlingen. Den 
siddende Lokalstyrelse afgør om øvrige poster i 
Lokalstyrelsen, herunder repræsentant til 
Landsstyrelsen, skal besættes ved direkte valg på 
generalforsamlingen eller ved en efterfølgende 
konstituering af den valgte Lokalstyrelse. 
Lokalafdelingen har ret til én repræsentant til 
Landsstyrelsen. Såfremt repræsentanten ikke er 
direkte valgt på generalforsamlingen, vælger den 
nye Lokalstyrelse repræsentanten blandt 
Landsforeningens medlemmer. Lokalstyrelsen 
fastsætter selv sin forretningsorden. 
Lokalstyrelsen kan til varetagelse af lokale 
opgaver nedsætte udvalg. 
 
Stk 2 
Formand og kasserer tegner foreningen i 
fællesskab.  
 

§5  
Regnskab 
 

Regnskabsåret for lokalafdelingen er 
kalenderåret. 
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Lokalafdelingens regnskab revideres talmæssigt 
og kritisk af en på Generalforsamlingen valgt 
revisor. Regnskabet tilsendes Landsforeningen til 
orientering senest den 5. april. 

 

§§66    
Lokal- 
Afdelingens 
repræsentatio
n 

Fra hver lokalafdeling sidder i Landsstyrelsen den 
af Lokalstyrelsen valgte repræsentant. 
På Landsmødet har hver lokalafdelings formand 
eller dennes stedfortræder, samt yderligere een 
af Lokalstyrelsen bemyndiget person for hver 
indmeldt 25 medlemmer pr. 31. december året 
før stemmeret. 
 

§§77    
Vedtægts- 
ændringer 

Vedtægtsændringer kan foretages på ordinær 
Generalforsamling med 3/4 flertal af de 
fremmødte.  
 
 

§§88    
Indkaldelse af 
General- 
forsamling via 
Landsstyrelse
n 

Hvis lokalafdelingen ikke har afholdt 
Generalforsamling inden udgangen af marts, 
sørger Landsstyrelsen for indkaldelse hertil. 
 
 

§9  
Opløsning 
 

Eventuel beslutning om lokalafdelingens 
opløsning kræver 3/4 flertal blandt de fremmødte 
på to på hinanden følgende Generalforsamlinger.  
Der skal være mindst 14 dage imellem de to 
Generalforsamlinger, og den første skal være 
ordinær.  
Forslag om opløsning skal fremgå af 
dagsordener. 
Ved lokalafdelingens opløsning overføres dens 
midler til den afdeling, der overtager 
medlemmerne. 
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§10  
Ikrafttræden Disse vedtægter er vedtaget d. 22-02-2010 og 

træder i kraft umiddelbart efter 
generalforsamlingens afslutning. 

 


