
Folkekirkens Nødhjælps Ungdoms Vedtægter 
 
Vedtægter for Folkekirkens Nødhjælps Ungdom - NU 
 
§1. Navn 
 

1. Organisationens navn er Folkekirkens Nødhjælps Ungdom, der forkortes NU. 
 

§ 2. Formål        
  

1. Folkekirkens Nødhjælps Ungdom har til formål at engagere frivillige unge i Danmark til at 
gøre en indsats til gavn for verdens fattigste og støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde, 
nationalt og internationalt. 
 

2. Folkekirkens Nødhjælps Ungdom arbejder selvstændigt med afsæt i Folkekirkens 
Nødhjælps formål og værdier.    

       
§ 3. Relationen til Folkekirkens Nødhjælp    
         

1. Alle indsamlede midler går til Folkekirkens Nødhjælp.  
  

       
§ 4. Medlemskab  

1. Enhver, der tilslutter sig formålet for Folkekirkens Nødhjælps Ungdom, og som skriftligt 
har erklæret sit medlemskab og betaler kontingent til landsorganisationen, er medlem.  
  

2. Unge i aldersgruppen fra 15 og indtil 30 år kan blive medlem.  
 

3. Alle fra 30 år og op kan blive støttemedlem. Støttemedlemmer har ikke stemmeret til 
landsmøder og kan ikke vælges til at varetage tillidsposter.  
 

4. Et medlem, der handler imod Folkekirkens Nødhjælps Ungdoms formål, kan ekskluderes 
efter forudgående skriftlig advarsel og mulighed for at udtale sig over for landsstyrelsen. 
 

5. En eksklusion kræver minimum tilslutning fra 2/3 af landsstyrelsesmedlemmerne. 
Eksklusion af et medlem skal forelægges det efterfølgende ordinære landsmøde. 
 

6. Den ekskluderede kan søge om at blive medlem igen mod en af landsstyrelsen accepteret 
gyldig motivation.  

 
7. Alle kan engagere sig som frivillige i lokale projekter og aktiviteter. Det er kun muligt for 

medlemmer at deltage i nationale og internationale aktiviteter. Landsstyrelsen kan beslutte 
at åbne nationale aktiviteter op for ikke-medlemmer.    
   

       
§ 5. Landsmødet   

1. Folkekirkens Nødhjælps Ungdom ledes og drives af frivillige. 



   
2. Landsmødet er Folkekirkens Nødhjælps Ungdoms øverste myndighed.  

       
3. Der afholdes ordinært landsmøde inden udgangen af oktober.  

        
   

4. Landsmødet indvarsles med angivelse af dagsorden for alle medlemmer senest 6 uger før 
afholdelse af landsmødet.     

   
5. Forslag til behandling på landsmødet skal være landsstyrelsens forperson i hænde senest 4 

uger før landsmødet. Alle medlemmer kan indsende forslag til behandling. 
        
  

6. 2 uger før landsmødet udsender landsstyrelsen den endelige dagsorden for landsmødet. 
 

a. Alle medlemmer har mulighed for at motivere for eller imod indkomne forslag eller 
temaer senest 1 uge før landsmødet. Indkomne motivationer til forslag skal uddeles 
ved landsmødets start. 

    
7. Stemmeberettiget er alle, der har været medlem i mindst 2 uger forud for landsmødet, og 

som er til stede på landsmødet. 
    

8. Alle medlemmer er valgbare. Der kan opstilles kandidatur på landsmødet. Opstilling af 
kandidater sker skriftligt. 

    
9. Landsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:    

 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Landsstyrelsens beretning 
4. Forelæggelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår 
5. Godkendelse af det kommende kampagnetema.  
6. Indkomne forslag 
7. Forelæggelse af budget 
8. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 
9. Valg af forperson 
10. Valg af medlemmer til landsstyrelsen 
11. Valg af suppleanter til landsstyrelsen 
12. Valg af NU’s indstilling af 2 repræsentanter til Rådet i Folkekirkens Nødhjælp (for 4 

år)  
13. Eventuelt 

          
  

10. Landsstyrelsen består af 7 medlemmer inklusive forperson. Forpersonen vælges af 
Landsmødet for en etårig periode. De øvrige medlemmer af Landsstyrelsen vælges ind for 
en toårig periode. Pladserne besættes forskudt, således at 3 pladser er på valg i lige år, og 3 
pladser er på valg i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter for en et-årig periode. Hvis et 
landstyrelsesmedlem går af, før den to-årige periode er afsluttet, vælges et nyt 



landsstyrelsesmedlem på det næste ordinære landsmøde til at overtage vedkomnes plads for 
en etårig periode, således det passer med, at der altid er minimum 3 pladser på valg til 
landsstyrelsen.  Desuden vælges 2 suppleanter for en etårig periode. 
 

11. De kandidater, der får flest stemmer, er valgt til landsstyrelsen.  
 

12. Den kandidat til suppleantpladsen, der får flest stemmer er valgt til 1. suppleant. Den kandidat til 
suppleantpladsen, der får næstflest er valgt til 2. suppleant. 

 
13. Såfremt et landsstyrelsesmedlem udtræder af landsstyrelsen, indtræder 1. suppleanten frem til 

næstkommende valg. Her vælges en kandidat til at varetage pladsen den resterende periode. 
 

14. Landsmødets beslutninger træffes, hvor andet ikke er nævnt, ved simpelt flertal.  
 

15. Dog kræver resolutionsforslag, ændring af resolutionsforlag og ændring af vedtægter mindst 
2/3 af stemmerne blandt de fremmødte stemmeberettigede. Det er ikke muligt at stemme 
ved fuldmagt.  
 

16. Opsigelse af partnerskabsaftalen med FKN før tid skal vedtages på to på hinanden følgende 
landsmøder med minimum 2/3-dels flertal.  
 

17. Landsmødets referat underskrives af ordstyrer og den afgående landsstyrelsesforperson. 
 

18. Ekstraordinært landsmøde indkaldes, hvis forpersonen eller et flertal i landsstyrelsen finder 
det nødvendigt, eller såfremt mindst 15 medlemmer fremsætter begrundet skriftligt ønske 
herom. Ekstraordinært landsmøde indkaldes med 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden 
senest 2 uger efter, at en begæring er fremsat. 
 

19. Gæster kan deltage på landsmødet efter aftale med landsstyrelsen.   
        

§ 6. Landsstyrelsen      
1. Landsstyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem landsmøderne. 

 
2. Landsstyrelsen består af 7 medlemmer. 

 
a. Såfremt der ikke kan stilles en fuldtallig landsstyrelse, skal der alligevel afgives 
stemmer mellem de kandidater, der stiller op. 
 
b. Landsmødet kan ved ⅔ stemmeflertal give dispensation til de valgte kandidater til 
at forme en landsstyrelse på mindre end 7 medlemmer.  
   

3. Forpersonen vælges af landsmødet for en etårig periode. Såfremt forpersonenen udtræder 
før tid, konstituerer Landsstyrelsen en ny forperson blandt dens medlemmer. Denne sidder 
indtil næste landsmøde. Vælges forpersonen på et ekstraordinært landsmøde, sidder denne 
indtil næstkommende ordinære landsmøde.  
 

4. Landsstyrelsen konstituerer sig med næstforperson og kasserer. 
 



5. Landsstyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af de på landsmødet vedtagne beslutninger. 
 

6. Landsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder en arbejdsplan for 
landsstyrelsens egne aktiviteter. 

 
7. Landsstyrelsen kan nedsætte udvalg samt udpege kontaktpersoner til aktiviteter og projekter. 

 
8. Café Nutids ledergruppe kan udpege et medlem af ledergruppen, som har observatørstatus i 

Folkekirkens Nødhjælps Ungdoms landsstyrelse. Denne observatør kan deltage i møder 
efter behov.  
 

9. Folkekirkens Nødhjælp kan deltage på landsstyrelsens møder efter aftale.  
 

§7. Lokalforeninger 

1. Enhver lokal sammenslutning af medlemmer af Folkekirkens Nødhjælps Ungdom, der 
anerkender og overholder landsforeningens vedtægter, kan af Landsstyrelsen optages som 
en lokalforening af Folkekirkens Nødhjælps Ungdom. 
  

2. Lokalforeningerne fungerer økonomisk uafhængigt af landsforeningen, dog således at 
kontingentopkrævningen foretages af landsforeningen.  
 

3. Lokalforeningens øverste myndighed er lokalforeningens bestyrelse.  
 

4. Forpersonen eller en udvalgt kontaktperson for lokalforeningen har til ansvar at underrette 
landsstyrelsen om lokale aktiviteter.  
 

5. Landsforeningen og lokalforeningen er forpligtede til overfor hinanden indenfor en måned 
at underrette om ændringer i medlemsforhold, herunder valg til tillidsposter. 

6. Lokalforeningens forperson og økonomiansvarlig tegner i fællesskab lokalforeningen i 
økonomisk sammenhæng. 

7. Lokalforeningens regnskabsår følger kalenderåret. 
8. Hvis en lokalforening udelukkes af landsforeningen, overføres dens aktiver til 

landsforeningen.  
 
§ 8. Projekter og aktiviteter 

1. Landsorganisationen og/eller lokalforeningerne arbejder for at tilbyde, at medlemmer kan 
engagere sig i lokale og nationale aktiviteter, som omhandler politisk interessevaretagelse, 
oplysningsarbejde og indsamlingsaktiviteter.  
 

2. Café Nutid er omfattet af Folkekirkens Nødhjælps Ungdoms vedtægter. 
 

§ 9. NU’s regnskab 
1. Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december. 
2. Det foregående års regnskab for landsforeningen skal være medlemmerne i hænde senest 1 

uge før landsmødets afholdelse.  



3. Alle lokalforeninger skal på forlangende kunne få indsigt i landsforeningens midlertidige 
regnskab. 

4. NU’s valgte kasserer forelægger på det ordinære landsmøde det reviderede regnskab for 
sidste regnskabsår. 

5. NU er en almindelig forening.  
 
 
§ 10. Forpligtelser 

1. Landsforpersonen i forening med landskassereren tegner ved fælles underskrift 
landsforeningen. Ved køb, leje eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af 
2/3 af medlemmerne i landsstyrelsen. 

2. Landsstyrelsen har det fulde ansvar for forvaltningen af NU’s midler.  
 

§ 11. Partnerskabssaftale mellem Folkekirkens Nødhjælps Ungdom og Folkekirkens 
Nødhjælp  
      

1. Der nedsættes en styregruppe mellem Folkekirkens Nødhjælps Ungdom og Folkekirkens 
Nødhjælp, som i fællesskab udarbejder en partnerskabssaftale. Styregruppen består af 
medlemmer fra landsstyrelsen, Café Nutids ledergruppe og repræsentanter fra Folkekirkens 
Nødhjælp. 
 

2. Partnerskabsaftalen udmønter den organisatoriske relation mellem Folkekirkens Nødhjælps 
Ungdom og Folkekirkens Nødhjælp. 
 

3. Partnerskabssaftalen indeholder fælles forventninger og relationer samt de gensidige 
økonomiske forpligtelser. 
 

4. Kassereren fremsender regnskab til Folkekirkens Nødhjælp som aftalt i 
partnerskabssaftalen. 

     
 
§ 12. Ophør af Folkekirkens Nødhjælps Ungdom  
      

1. Ophør af Folkekirkens Nødhjælps Ungdom kræver 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte 
medlemmer på dels et ordinært landsmøde og dels et ekstraordinært landsmøde tidligst 4 
uger efter. I tilfælde af Folkekirkens Nødhjælps Ungdoms ophør tilfalder alle aktiver 
Folkekirkens Nødhjælp. 

 
Således vedtaget på Folkekirkens Nødhjælps Ungdoms ekstraordinære landsmøde 21. april 2018 
Ændret på Folkekirkens Nødhjælps Ungdoms ordinære landsmøde 14-16. september 2018 
Ændret på Folkekirkens Nødhjælps Ungdoms ordinære landsmøde 13-15 september 2019 
 


