
Officielle vedtægter for ‘At Være Ung’
§1 Type af forening: Frivillig forening

§2 Formål: At oplyse unge med en informations hjemmeside omkring gode råde til
hvordan man er ung i det moderne Danmark, og navigerer i emner som hvordan
man betaler forskudsopgørelse, og hvordan man håndterer mental sundhed.
Hjemmesiden er non-profit og målet er at indgå samarbejder med blandt andet
forskningsprojektet Giv de unge ordet, for at udbrede gode råd til unge. For at
hjemmesiden kan køres officielt og for at der er mulighed for eventuelt at hente
fonde hjem i fremtiden, CVR-registreres ‘At Være Ung’ som en frivillig forening.

§3 Medlemmer: Denne frivillige forening ønsker ikke at have andre medlemmer end
dem der står for at opretholde hjemmesiden, skrive og rette i indholdet på
hjemmesiden, reklamere for hjemmesiden eller på anden måde bidrager til
vedligeholdelsen af hjemmesiden atværeung.dk. Dette er altså en type af frivillig
forening hvor medlemmerne bidrager til et fælles projekt, i stedet for at
medlemmerne selv er produkt for en ydelse, som medlemmer typisk er i en
fritidsklub eller lignende.

§3 stk. 2 Hvem kan blive medlemmer?: Alle kan blive medlem, men
medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Den regel er til for at sørge for at de
frivillige medlemmer har en interesse i at bidrage aktivt til projektet og hjemmesiden.
Inaktive medlemmer kan blive ekskluderet fra denne frivillig forening. Man er officielt
medlem af ‘At Være Ung’ i det ens navn og mailadresse står i medlemsregisteret,
efter godkendelse af bestyrelsen.

§3 stk. 3 Enighed i vedtægter: Et hvilket som helst frivilligt medlem, erklærer
sig ved sin indmelding i foreningen enig i de eksisterende vedtægter.

§3 stk. 4 Medlemmets rolle: I foreningen har et frivilligt medlem forskellige
roller hvad angår håndteringen af og arbejdet med hjemmesiden. Et alment indvalgt
medlem vil enten agere som skribent (§15 stk. 2), som del af ungdomspanelet (§15
stk. 3) eller som konsulent (§15 stk. 5). Hvis medlemmet sidenhen vælges til
bestyrelsen, vil personen i stedet få rollen som redaktør i henhold til §15 stk. 4.

§4 Registrering: Foreningen CVR-registreres som en ‘frivillig forening’ med navnet
‘At Være Ung’. Dette blev igangsat den 24/02/2021 på Erhvervsstyrelsens
hjemmeside og godkendelsen kom samme dag. Derefter blev en proces for
foreningens medarbejdersignatur (NemId) og digitale postkasse (E-boks) sat i gang.
(Den 24/02/2021 blev domænenavnet ‘atværeung.dk’ købt af foreningen.)
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§5 Foreningsleder: Kristian Dahlmann Oddershede. Titlen indebærer et par enkelte
stemme-relaterede beføjelser, samt retten til at tegne foreningen.

§6 Foreningens økonomichef: Titlen indbærer retten til at tegne foreningen ligesom
foreningslederen. Økonomichefen står bl.a for at holde styr på foreningens økonomi i
‘økonomi’-mappen på foreningens drev, og sørge for at domænet for foreningen altid
er betalt.

§7 Ledelse: Foreningen har en leder, en række medlemmer med stemmeret til valg
af bestyrelsesmedlemmer og til afgørelser der sendes til afstemning ved hele
forening af bestyrelsen. Bestyrelsen for foreningen pr. 24/02/2021 består af for-
eningsleder og bestyrelsesformand Kristian D. Oddershede og bestyrelsesmedlem
og økonomichef Mathias Sejerkilde. I praksis har foreningslederen ingen direkte
beføjelser over bestyrelsen, dog er det en, indenfor foreningen, beskyttet titel, som
kun kan videregives af Kristian Dahlmann Oddershedes egen fri vilje, eller ved hans
bortgang overgå til Mathias Sejerkilde.

§8 Bestyrelsen: Bestyrelsen har altid ret til at træffe beslutninger der påvirker
foreningens daglige drift. Samtidig kan bestyrelsen vurdere og acceptere hvilke
eksterne samarbejdspartnere foreningen skal have. Bestyrelsen har retten til at
godkende og afvise ansøgere der ønsker at blive en del af den frivillig forening.
Dette sker under afstemning til et bestyrelsesmøde. Hvis afstemningen ikke bringer
en majoritet er det foreningslederen Kristian D. Oddershede der træffer den endelige
beslutning.

§8 stk. 2 Afvisning: Bestyrelsen skal begrunde en afvisning af en ansøger
som frivilligt medlem af forening, og har ikke ret til at afvise en ansøger på baggrund
af deres religion, nationalitet, køn eller lignende.

§8 stk. 3 Afskedigelse: Bestyrelsen kan, under samme regler som gældende
for afvisning i §8 stk. 2 til enhver tid afskedige et medlem som ikke agerer i henhold
til vedtægterne, den danske lovgivning eller foreningens bedste.

§9 Økonomi: Der er ingen kontingenter for foreningens medlemmer. Eventuelle
midler der i fremtiden skulle blive nødvendige, vil komme fra fonde der bliver søgt af
foreningen. Frivillige foreninger behøver ikke en NemKonto og indtil videre vil ‘At
Være Ung’ ikke oprette en konto, da dette først vil blive et lovkrav hvis foreningen
skal modtage støtte fra det offentlige.

§9 stk. 2 Midler: I tilfælde af at denne frivillige forening i fremtiden opretter
egen konto, med det formål at modtage fonde eller offentlig støtte, kan der ikke
bruges for flere penge end der står på kontoen. Foreningen kan heller ikke tage et
lån, og ingen medlemmer af foreningen kan hæfte for foreningen.
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§10 Stiftende Generalforsamling: Den stiftende generalforsamling fandt sted den
24/02/2021 hvor foreningen blev dannet. Her blev ovenstående og nedenstående
vedtægter aftalt og godkendt af foreningens daværende 2 medlemmer: stifteren
Kristian Dahlmann Oddershede og medstifter Mathias Sejerkilde.

§11 Vedtægtsændringer: Ved ændringer af foreningens vedtægter skal der være en
afstemning til en generalforsamling med mindst hele bestyrelsen til stede, og til dette
valg er det kun bestyrelsesmedlemmer der har stemmeret. Hvis afstemningen ikke
bringer en majoritet er det foreningslederen Kristian D. Oddershede der træffer den
endelige beslutning.

§11 stk. 2 Godkendelse af vedtægter: Ved alle generalforsamlinger er der
en almen afstemning hvor alle har stemmeret. Her stemmes der om godkendelse af
de eksisterende vedtægter. Hvis de eksisterende vedtægter ikke kan godkendes er
det bestyrelsens pligt at ændre vedtægter for at tilgodese en godkendelse af
vedtægterne.

§12 Stemmeret: Beslutninger der kræver afstemning giver alle medlemmer fri ret til
at stemme. Hvis afstemningen ikke bringer en majoritet er det foreningslederen
Kristian D. Oddershede der træffer den endelige beslutning. Ved særlige
afstemninger til vedtægtsændringer er det kun bestyrelsesmedlemmer der kan
stemme.

§13 Generalforsamlinger: En generalforsamling er et møde med mulighed for
deltagelse af alle medlemmer af foreningen. En generalforsamling kan afholdes
fysisk eller over en online portal, som f.eks. Google Teams. Ved fremtidige årlige
generalforsamlinger i foråret vil nedenstående være udgangspunktet for fremgangs-
måden:

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Valg af bestyrelse
5) Valg af økonomichef
6) Godkendelse af vedtægter
7) Eventuelt

§14 Ekstraordinær generalforsamling: Der kan indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling med 14 dages varsel. For at en ekstraordinær generalforsamling
kan erkendes som en gyldig generalforsamling, skal mindst ¼ af foreningens
samlede antal medlemmer, inklusiv hele bestyrelsen, være tilstede. Indkaldelsen til
en ekstraordinær generalforsamling kan gøres af et hvilket som helst medlem af
bestyrelsen.
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§15 Roller i foreningen: Foruden ledelsen bestående af bestyrelsen og forenings-
lederen er der nogle forskellige roller i foreningen for dets frivillige medlemmer, med
hen pligt på håndteringen og arbejdet med hjemmesiden: atværeung.dk. Rollerne er
som følger i §15 stk. 2, stk. 3, stk. 4 og stk. 5.

§15 stk. 2 Skribenter: De medlemmer der kaldes skribenter, bidrager med at
skrive én eller flere ‘artikler’ til hjemmesiden omkring forskellige underemner.
Skribenter kan være frivillige unge, men det kan også være frivillige af alle aldre med
særlige kompetencer for at skrive en given artikel. Eksempelvis kan der være en
skribent med en bachelor i økonomi der skriver en side om budgetlægning.
Medmindre en skribent ønsker at forholde sig anonym, vil de blive refereret ved
navn, som skribent af deres artikel. Artikler kan skrives i et samarbejde mellem flere
skribenter. Når en artikel bliver indskrevet på selve hjemmesiden af en redaktør (§15
stk. 4) er artiklen derfra og fremad ejet af foreningen.

§15 stk. 3 Ungdomspanel: Andre medlemmer er en del af ungdomspanelet.
Et panel skiftende unge medlemmer, som har til opgave at verificere enhver artikel
skrevet af en skribent. Panelet gennemlæser artiklen for at sikre sig at indholdet er
relevant for unge og i et sprog man kan forstå.

§15 stk. 4 Redaktører: foreningen har også enkelte redaktører. For at være
redaktør skal man være bestyrelsesmedlem, og som udgangspunkt er ethvert
bestyrelsesmedlem en redaktør. Redaktører har det afgørende ord i hvilket materiale
der bliver lagt op på hjemmesiden. Det er også redaktører der står for den fysiske
opsætning af hjemmesiden og layoutet af de enkelte artikler.

§15 stk. 5 Konsulent: en konsulent har mulighed for at give sin mening til
kende i forskellige beslutninger og agere som en slags frivillig rådgiver for
redaktørerne. De har ikke nogen yderligere beføjelser ud over de øvrige medlemmer
af foreningen, og kan ikke selv være medlemmer af bestyrelsen.

§16 Ansvar for rådgivningen: Den frivillige forening At Være Ung samler på
hjemmesiden atværeung.dk en samling af råd, tips, og information. Foreningen såvel
som dens medlemmer, og eksterne samarbejdspartnere, kan ikke holdes ansvarlig
for informationen, og eventuelle konsekvenser for individer indenfor eller udenfor
foreningen, som har fulgt den pågældende information.

§17 Håndtering af oplysninger: Den frivillige forening At Være Ung indsamler med
tilladelse fra dets medlemmer, deres mailadresse, som gemmes sikkert til internt
brug, og utilgængeligt for andre end foreningens medlemmer, til det enkelte medlem
ikke længere ønsker at være en del af foreningen eller bliver afskediget iht. §8 stk. 3
Afskedigelse.
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Denne frivillige forening er stiftet under tilstedeværelse af:
Kristian Dahlmann Oddershede & Mathias Sejerkilde d. 24 februar 2021
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