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Vedtægter for Haderslev Ungdomsråd
Kapitel 1 Navn og hjemsted
§ 1 Rådets navn er Haderslev Ungdomsråd og forkortes officielt HUR.
§ 2 Rådets hjemsted er i Haderslev kommune.
Kapitel 2 Formål og arbejdsopgaver
§ 3 Rådets formål er at styrke den demokratiske og politiske bevidsthed blandt unge i Haderslev kommune.
Stk. 2 Rådet arbejder for at skabe et så engagerende og motiverende ungdomsmiljø i Haderslev Kommune
som muligt.
Stk. 3 Det er desuden rådets opgave, at:
• Fungere som talerør for kommunens unge overfor Haderslev byråd og de politiske udvalg
• Styrke og støtte samarbejdet mellem unge i kommunen
• Rådgive, vejlede og samarbejde med unge om projekter af fælles interesse.
Stk. 4 Rådet arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser, og arbejdet forgår på et demokratisk og
tværpolitisk grundlag.
Kapitel 3 Ungdomsrådets medlemmer
§ 4 Ungdomsrådet består af op til 25 medlemmer, der repræsenterer unge i Haderslev kommune.
Stk. 2 Valg- og stemmeret til Haderslev Ungdomsråd har alle unge fra og med 13 til og med 24 år, som er
bosiddende i Haderslev kommune.
Stk. 3 Valg- og stemmeret til Haderslev Ungdomsråd har desuden unge fra og med 13 til og med 24 år, som
er bosiddende udenfor Haderslev kommune, men som er indskrevet på en uddannelsesinstitution i
Haderslev kommune.
Stk. 4 Ungdomsrådet kan derudover bestå af 3 prioriterede suppleanter, som indkaldes til møderne med
taleret, men uden stemmeret.
§ 5 Elevrådene på grundskoler med overbygning og ungdomsuddannelser i Haderslev kommune har ret til at
udpege 1 medlem til Ungdomsrådet. Medlemmerne skal være mellem 13 og 24 år og elever på den
skole hvorfra elevrådet udpeger dem.
Stk. 2 Elevrådene skal meddele deres valg af medlem til Ungdomsrådet til den siddende formand senest 1 uge
inden generalforsamlingen hvert år. Har elevrådet ikke meddelt deres valg rettidigt overgår deres
mandat til valg på generalforsamlingen.
Stk. 3 Elevrådene kan vælge at trække deres opbakning til deres repræsentant, hvorefter medlemmet
udtræder af Ungdomsrådet, og et nyt medlem vælges af det pågældende elevråd.
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§ 6 Generalforsamlingen kan vælge medlemmer indtil medlemstallet er 25. Generalforsamlingen kan desuden
vælge suppleanter.
§ 7 Ungdomsrådet kan til enhver tid indsupplere medlemmer, såfremt antallet af medlemmer er under 25.
Ungdomsrådet kan desuden også indsupplere suppleanter.
§ 8 Medlemskaber løber to år fra indvælgelsen, således at man udtræder på den anden ordinære
generalforsamling efter indvælgelsen.
Stk. 2 Udmeldelse kan til enhver tid ske ved henvendelse til formanden.
Stk. 3 Hvis et medlem valgt af et elevråd i løbet af sin valgperiode ophører med at repræsentere sit elevråd,
som følge af at medlemmet ikke længere er elev på skolen, udpeger skolen et nyt medlem.
Medlemmet udtræder af rådet, men kan genvælges af generalforsamlingen eller indsuppleres af
rådet.
Stk. 4 Udtræder et medlem før næste generalforsamling indtræder den første suppleant såfremt der er blevet
valgt suppleanter.
Kapitel 4 Myndigheder
§ 9 Ungdomsrådets myndigheder er i prioriteret rækkefølge:
1) Generalforsamlingen
2) Rådet
3) Forretningsudvalget
Kapitel 5 Generalforsamlingen
§ 10 Den ordinære generalforsamling er Ungdomsrådets øverste myndighed, og afholdes hvert år i andet
halvår.
§ 11 Alle unge mellem 13 og 24 år bosiddende i Haderslev kommune kan deltage på generalforsamlingen med
stemmeret jf. § 4 Stk. 2.
§ 12 Den ordinære generalforsamling indvarsles senest 4 uger før afholdelsen.
Stk. 2 Forslag og ændringsforslag til resolutioner samt ændringsforslag til principprogram og vedtægter
indleveres skriftligt til rådet senest 2 uger inden afholdelsen.
Stk. 3 Resolutioner og principprogram er gældende indtil de ændres af generalforsamlingen.
§ 13 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Formalia
Behandling af Ungdomsrådets årsberetning
Godkendelse af regnskab
Godkendelse af budget
Behandling af indkomne forslag
Forslag og debat om Ungdomsrådets kommende opgaver
Valg
Eventuelt

Stk. 2 Den ordinære generalforsamlings forretningsorden skal altid indeholde bestemmelser om:
• Afstemningsprocedurer
• Deadlines for indlevering af forslag, ændringsforslag og ændringsforslag til ændringsforslag samt
opstillinger
• Personvalg
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§ 14 Ungdomsrådets politisk vedtagne papirer har status i følgende rækkefølge:
1)
2)
3)
4)
5)

Vedtægter
Principprogram
Resolutioner
Budget
Politikker

§ 15 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst ⅔ af rådet eller 20 af de stemmeberettigede
begærer dette.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indvarsles senest 2 uger før afholdelsen.
Kapitel 6 Rådet
§ 16 Rådet består af op til 25 medlemmer samt op til 3 prioriterede suppleanter.
Stk. 2 Suppleanter deltager i rådets møder med taleret men uden stemmeret.
Stk. 3 I rådets møder deltager desuden indbudte observatører med taleret.
§ 17 Rådet holder mindst 10 møder årligt.
Stk. 2 Rådets møder er offentlige. Alle har ret til at deltage at deltage i møderne som tilhørere. Enkelte
punkter kan efter rådets beslutning behandles for lukkede døre.
§ 18 Rådet vælger selv dets forretningsudvalg blandt rådets medlemmer. Forretningsudvalget består af en
formand og en næstformand, derudover kan der vælges en kasserer og en sekretær.
Stk. 2 Forretningsudvalget træffer mindre betydningsfulde beslutninger om rådets daglige drift mellem rådets
møder. Forretningsudvalget aftaler indbyrdes opgave- og ansvarsfordeling.
Stk. 3 I tilfælde af uafgjort afstemning har formanden den afgørende stemme.
§ 19 Rådet kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper. Det forudsættes ikke, at medlemmer af
underudvalg og arbejdsgrupper er medlem af rådet.
§ 20 Rådet udarbejder hvert år senest 31. december et budget, som vedtages ved almindeligt flertal i rådet.
Budgettet skal godkendes af den førstkommende generalforsamling.
Stk. 2 Budgettet revideres når det endelige resultat for det foregående år kendes, og kan løbende revideres af
rådet under hensyntagen til det af generalforsamlingen godkendte budget.
§ 21 Rådet kan vedtage officielle politikker. jf. § 14. Politikker vedtages ved simpelt relativt flertal i rådet.
Stk. 2 Rådet vedtager årligt en arbejdsplan på baggrund af forslag fra generalforsamlingen.
§ 22 Ved afstemninger i rådet gælder som udgangspunkt simpelt relativt flertal, med mindre andet er
foreskrevet i vedtægter eller forretningsorden.
§ 23 Rådet kan stille mistillidsvotum til et medlem ved ⅔ flertal i rådet, hvorefter medlemmet straks udtræder
af rådet.
Kapitel 7 Ungdomsrådets samarbejde med Haderslev Kommune
§ 24 Ungdomsrådet er et råd under Haderslev Kommune, og samarbejder derfor med Haderslev Kommunes
forvaltning og byråd.
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Stk. 2 Ungdomsrådet har ret til at blive hørt i byrådet i de sager, der vedrører unge. Ungdomsrådet høres
således også, når politiske beslutninger der vedrører unge i almindelighed sendes i høring.
§ 25 Haderslev kommune stiller mødelokale til rådighed til rådighed for Haderslev Ungdomsråd. Kultur og
Fritid varetager desuden rådets sekretariatsfunktion.
§ 26 Ungdomsrådet er repræsenteret i de råd, bestyrelsen, nævn, udvalg o. lign. som det vurderes relevant at
Ungdomsrådet er repræsenteret i.
§ 27 Samarbejdet med Haderslev Kommune beskrives nærmere i forretningsordnen.
Kapitel 8 Vedtægtsændringer og opløsning
§ 28 Ændring af disse vedtægter kan kun ske med ⅔ flertal på generalforsamlingen.
Stk. 2 Konsekvensrettelser som følge af vedtægtsændringer foretages automatisk.
Stk. 3 Dispensationer fra disse vedtægter kan ske med ⅔ flertal på rådsmøde eller på generalforsamlingen.
Stk. 4 Dispensationer gælder indtil de med ⅔ flertal på et rådsmøde eller på generalforsamlingen trækkes
tilbage, med mindre andet besluttes i forbindelse med at dispensationen gives.
§ 29 Opløsning af Haderslev Ungdomsråd skal behandles på to ekstraordinære generalforsamlinger med to
måneders mellemrum. De ekstraordinære generalforsamlinger skal være indkaldt udelukkende med det
formål at nedlægge rådet, og skal vedtages med ⅔ flertal på begge generalforsamlinger.
Stk. 2 Byrådet skal orienteres om nedlæggelsen og eventuelle midler tilfalder Haderslev Kommune.
Kapitel 9 Ikrafttræden
§ 30 Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på Ungdomsrådets møde d. 14.05.2013.
Ved efterfølgende ændringer træder disse i kraft umiddelbart efter vedtagelsen .
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