Vedtægter for Europæisk Ungdom Fyn
Vedtaget den 19. april 2012.

§ 1. Navn
Foreningens navn er: Europæisk Ungdom Fyn. Foreningen har hovedsæde i Odense, og
dækker som lokalforening Fyn.
§ 2. Formål
Europæisk Ungdom Fyn er en tværpolitisk lokalforening under Europæisk Ungdom Danmark,
som arbejder for et stadig tættere samarbejde mellem de europæiske folk med dannelsen af et
forenet, demokratisk og føderalt Europa som endeligt mål. Foreningen arbejder for at øge
forståelsen og interessen for Den Europæiske Union og demokratisk internationalt samarbejde
generelt blandt unge i lokalområdet.
§ 3. Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle, der anses for medlemmer i henhold til Europæisk Ungdom
Danmarks landsvedtægter.
§ 4. Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen består af
samtlige medlemmer af lokalforeningen, som har betalt det sidst opkrævede kontingent fra
landsorganisationen og har været medlem af foreningen i mindst 1 måned. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra nytår indtil senest 2 uger inden
afholdelse af landsmøde. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal offentliggøres på Europæisk
Ungdoms hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen med angivelse af dagsorden.
Stk. 3.
Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af
a. Dirigent
b. Referent
2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år og giver oplæg til organisatorisk
drøftelse.
3) Kassereren forelægger beretning for det reviderede regnskab.
4) Valg af:
a. Højst 7 bestyrelsesmedlemmer
b. 1 Kasser
c. 2-3 suppleanter til bestyrelsen, såfremt dette er muligt
5) Eventuelt
Stk. 4.
Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Stk. 5.
Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter kan kun behandles på generalforsamlingen,
såfremt forslagene har været bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens
afholdelse og har været bekendtgjort for foreningens medlemmer. Andre forslag kan
fremsættes og behandles på selve generalforsamlingen.
Stk. 6.

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages, når 2/3 af de afgivne stemmer på
generalforsamlingen er for ændringen. Enhver ændring skal respektere Europæisk Ungdom
Danmarks landsvedtægter.
Stk. 7.
Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemninger. Skriftlig afstemning skal dog
finde sted, når formanden eller 1/10 af de tilstedeværende medlemmer begærer dette.
Afstemning i forbindelse med personvalg skal dog i alle tilfælde foregå skriftligt.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det
fornødent; når landsbestyrelsen finder det fornødent; eller når mindst 1/10 af foreningens
kontingentbetalende medlemmer skriftligt begærer dette. I sidstnævnte tilfælde skal
indkaldelse ske, således at generalforsamlingen kan afholdes senest to måneder efter
begæringens modtagelse. Den ekstraordinære general forsamling skal annonceres på
Europæisk Ungdoms hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen med angivelse af dagsorden.
§ 6. Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen
konstituerer sig selv.
Stk. 2.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige virksomhed og er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Stk. 3.
Bestyrelsen sikrer, at der som minimum afholdes et medlemsarrangement i hvert kvartal.
Stk. 4.
Bestyrelsen sikrer, at der efter hvert bestyrelsesmøde sendes referat til landsforeningens
formand eller organisatoriske næstformand, samt at en af disse som minimum hver anden
måned informeres omkring foreningens velbefindende og kommende arrangementer.
Stk. 5.
Bestyrelsen kan med 2/3 deles flertal afskedige et bestyrelsesmedlem hvis han/hun ikke lever
op til sine forpligtelser.
§ 7. Regnskab
Stk. 1.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2.
Den af generalforsamlingen valgte kasserer kontrollerer og udarbejdet regnskabet.
Stk. 3.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening, og der
gives samtidig mulighed for at disse kan benytte netbankløsninger. Forhenværende kasserer
og formand er tegningsberettiget indtil en ny kasserer og formand er fundet på et
konstituerende bestyrelsesmøde.
Stk. 4.
Europæisk Ungdom Danmarks siddende landsformand har fuldmagt til Europæisk Ungdom
Fyns konti, således at denne til en hver tid kan rekvirere kontoudtog til udarbejdelse af
eventuelle regnskaber. Landsformanden har derudover ingen adgang til lokalforeningens

midler, eller indflydelse på hvordan disse benyttes.

§ 8. Opløsning
Stk. 1
Foreningens opløsning kan kun ske, når opløsningen er vedtaget med 2/3 flertal på en
ekstraordinær generalforsamling hvortil landsorganisationens bestyrelse tillige har modtaget
indkaldelsen. Landsbestyrelsen har stemmeret ved en sådan afstemning.
Stk. 2
Ved foreningens opløsning overgår eventuelle aktiver til landsorganisationen.
§ 9. Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelse på generalforsamlingen. Ændringer i
vedtægterne skal sendes til landsformanden senest en uge efter vedtagelsen.

