Vedtægter
LandboUngdom
Vedtaget 28. marts 2015

LandboUngdoms landsledelse, valgt på Årsmøde 28. marts 2015

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Landsorganisationen LandboUngdom og har hjemsted på adressen Agro Food Park 15,
8200 Aarhus N.

§ 2 Formål
Foreningens formål er med rødder i landbruget:




At skabe rammer for sociale og faglige aktiviteter for medlemmerne i de lokale LandboUngdoms
foreninger
At varetage foreningens politiske interesser på et upartisk grundlag
At skabe aktivitet og udvikling, give unge tro på fremtiden for den enkelte, for fællesskabet og for
et liv på landet.

§ 3 Organisation
Landsorganisationen LandboUngdom suppleres af lokale LandboUngdoms foreninger, der fungerer på et
selvstændigt juridisk grundlag med selvstændig økonomi.
De lokale LandboUngdoms foreninger er organiseret i regionsråd.

§ 4 Medlemmer
Enhver, der har betalt kontingent til en lokal LandboUngdoms forening er medlem af Landsorganisationen
LandboUngdom.

§ 5 Kontingent
Landsorganisationen LandboUngdom opkræver kontingent på vegne af de lokale LandboUngdoms
foreninger.
Kontingentet fastsættes på årsmødet.

§ 6 Årsmøde
Årsmødet er Landsorganisationen LandboUngdoms øverste myndighed. Landsledelsen indkalder til
årsmødet, som afholdes inden udgangen af april måned.
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Indkaldelse sker med mindst 8 ugers varsel på landsorganisationen LandboUngdoms hjemmeside
www.landboungdom.dk
Årsmødet er altid beslutningsdygtigt. Beslutninger vedtages med almindeligt flertal.
Alle medlemmer kan stille forslag til behandling på årsmødet. Forslag indsendes til Fælleskontoret Skejby
senest 3 uger før årsmødet. En kommenteret dagsorden med bilag og indkomne forslag udsendes pr. mail
til formændene for de lokale LandboUngdoms foreninger og regionsrådsformændene senest 14 dage før
årsmødets afholdelse.
Hver lokal LandboUngdoms forening har én stemme, ligeledes har hver regionsrådsformand én stemme.
Såfremt en lokal LandboUngdoms forening ikke gør brug af sin stemme kan stemmen overgå til en anden
lokal LandboUngdoms forening i samme region efter skriftlig fuldmagt fra et bestyrelsesmedlem i den ikke
repræsenterede lokale LandboUngdoms forening. Ingen lokal LandboUngdoms forening kan have mere end
to stemmer. Dog maksimum én stemme per person. Regionsrådsformandens stemme er personlig og kan
ikke overdrages.
Landsledelsen kan invitere gæster til årsmødet. Gæster har taleret, men ikke stemmeret.
Årsmødets dagsorden skal som minimum indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Ledelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Godkendelse af arbejdsplan
Valg af formand
Valg af repræsentanter og suppleanter til landsledelsen
Valg til udvalg
Indkomne forslag
Eventuelt

Der udarbejdes referat fra årsmødet, som offentliggøres på Landsorganisationen LandboUngdoms
hjemmeside www.landboungdom.dk senest 14 dage efter årsmødets afholdelse.

§ 7 Valg af formand
Årsmødet vælger formand for Landsorganisationen LandboUngdom for en to-årig periode. Alle medlemmer
kan vælges til formand, dog kan vedkommende ikke på samme tid være regionsrådsformand og formand
for Landsorganisationen LandboUngdom.
Forslag til kandidater fremsendes til Fælleskontoret Skejby senest 3 uger før årsmødet. Forslag til kandidat
skal være underskrevet af ét bestyrelsesmedlem fra minimum 5 lokale LandboUngdoms foreninger.
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Kandidater offentliggøres på Landsorganisationen LandboUngdoms hjemmeside www.landboungdom.dk.
Ingen kandidat må være fyldt 35 år.
Valget sker skriftligt, hvis mindst ét stemmeberettiget medlem ønsker det.
Fratræder formanden under sin periode konstituerer landsledelsen en ny formand indtil førstkommende
årsmøde. Ved midlertidigt fravær konstitueres næstformanden i den givne periode og suppleant kan
indtræde i ledelsen.

§ 8 Valg til landsledelsen
Årsmødet vælger hvert år 3 personer til landsledelsen for en 2 årig periode.
Årsmødet vælger hvert år 2 suppleanter til landsledelsen for en ét årig periode.
Et landsledelsesmedlem kan ikke samtidig være regionsrådsformand.
Ingen kandidat må være fyldt 35 år.
Valget sker skriftligt, hvis mindst ét stemmeberettiget medlem ønsker det.
Fratræder et landsledelsesmedlem under sin periode indtræder suppleant indtil førstkommende årsmøde.

§ 9 Ekstraordinært årsmøde
Landsledelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde når den finder det nødvendigt eller når mindst 15
lokale LandboUngdoms foreninger fremsender skriftligt ønske om det.
Indkaldelse sker med minimum 4 ugers varsel og udsendes til formændene for de lokale LandboUngdoms
foreninger og regionsrådsformændene pr. mail med angivelse af dagsorden.

§ 10 Landsledelsen
På førstkommende møde i landsledelsen efter årsmødet konstituerer landsledelsen sig og vedtager sin
forretningsorden.
Landsledelsen administrerer foreningens midler og har overfor årsmødet det overordnede ansvar for
foreningens daglige drift.
Landsledelsen har ansvaret for Landsorganisation LandboUngdoms aktiviteter og varetager medlemmernes
interesser overfor andre organisationer. Landsledelsens er Landsorganisationen LandboUngdoms talerør og
repræsenterer det samlede LandboUngdoms arbejde. Landsledelsen har i samarbejde med
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afdelingslederen for Fælleskontoret ansvaret for udarbejdelse af fremtidsplaner og budget, fremsættelse af
forslag til medlemskontingent og for Landsorganisation LandboUngdoms økonomiske drift.

§ 11 Regionsrådsformandsmøder
Landsledelsen indkalder til regionsrådsformandsmøder, når den finder det nødvendigt, dog mindst to
gange årligt, eller når mindst 5 regionsråd fremsender skriftligt ønske om det.
På regionsrådsformandsmøderne kan hver regionsråd stille med formanden eller en suppleant for denne og
yderligere én deltager. Landsledelsen indkalder til møderne senest 2 uger før mødets afholdelse, og der
udsendes endelig dagsorden senest en uge før mødets afholdelse. Regionsrådene kan stille forslag til
behandling på regionsrådsformandsmøderne.
Landsledelsen og Bornholms LandboUngdom deltager i regionsrådsformandsmøderne på lige vilkår med
regionsrådene og har samme rettigheder og pligter i den henseende.

§ 12 Jobformidlings databaser
Landsorganisationen LandboUngdom ejer jobformidlingsdatabaserne JobStafetten.dk og Jobstafetten.com.
Såfremt landsorganisationen LandboUngdom ønsker at sælge eller på anden måde afhænde rettighederne
hertil, har de lokale LandboUngdoms foreninger, der har part i den pågældende database, forkøbsret.

§ 13 Eksklusion
Landsorganisationen LandboUngdoms Landsledelse kan træffe beslutning om eksklusion af en lokal
LandboUngdoms forening, hvis en lokal LandboUngdoms forening modarbejder dens eget eller
Landsorganisationen LandboUngdoms formål, så dette kan have negativ økonomisk påvirkning på resten af
de lokale LandboUngdoms foreninger, samt Landsorganisationen.
Landsorganisationen LandboUngdoms Landsledelse træffer beslutning om eksklusion. Beslutning om
endelig eksklusion træffes på det førstkommende ordinære årsmøde i Landsorganisationens
LandboUngdom.

§ 14 Retslig forpligtelse
Til retsligt at forpligte Landsorganisationen LandboUngdom kræves underskrift af landsledelsens formand (i
dennes fravær en næstformand) og afdelingslederen for Fælleskontoret.
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§ 15 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne sker med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på et Årsmøde.
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

§ 16 Opløsning
Eventuel opløsning af Landsorganisationen LandboUngdom skal bekræftes på to på hinanden følgende
Årsmøder og kræver første gang 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede og skal ved det
efterfølgende årsmøde bekræftes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Ved opløsning af Landsorganisationen LandboUngdom skal organisationens eventuelle nettogæld udredes
af de lokale LandboUngdoms foreninger i forhold til medlemstallet i de enkelte foreninger. En eventuel
nettoformue tilhørende Landsorganisationen LandboUngdom skal udloddes til almenvelgørende eller
almennyttige formål, som er i overensstemmelse med vedtægternes § 2. Dette kan evt. ske via de lokale
LandboUngdoms foreninger i forhold til de lokale LandboUngdoms foreningers medlemstal, hvis de lokale
LandboUngdoms foreninger opfylder kravet om udelukkende at have almennyttige formål.
En eventuel nettoformue kan også hensættes til genetablering af en landsdækkende
landboungdomsorganisation.

Disse vedtægter er vedtaget af repræsentantskabet den 15. maj 2004, ændret på
repræsentantskabsmøderne den 6. maj 2006 og den 26. april 2008, ændret på Årsmødet den 28. april
2012, ændret på det ekstraordinære Årsmøde den 17. november 2012, ændret på Årsmødet den 5. april
2014 og senest på Årsmødet den 28. marts 2015.

Høng den 28. marts 2015

________________________________

________________________________

Svend Nygaard, formand for LandboUngdom

Henrik Dalum, dirigent
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