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Forklaring

I foreslagene er teksten farvekodet. Grøn tekst er tekst som foreslaget tilføjer.
Rød tekst fjernes af foreslaget. Blå tekst er mildt ændret. Sort tekst er ikke blevet
ændret.

Visse foreslag tilføjer et ny vedtægt, og derfor er der ikke noget at sammenligne
med, hvilket medfører at venstre kasse holdes blankt. Disse nye vedtægter er ikke
givet numre, da dette virker unødigt specifikt.
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Forslag 1: “Indførelse af stemmetællere på dagsordnen”

Stillet af UNF Aarhus’ Bestyrelsen

Nuværende formulering: Forslåes ændret til:
§10 Dagsordenen for den ordinære
generalforsamling skal mindst indehol-
de følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referant
3. Godkendelse af dagsordnen

…

§10 Dagsordenen for den ordinære
generalforsamling skal mindst indehol-
de følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referant
3. Valg af to stemmetællere
4. Godkendelse af dagsordnen

…

Motivation
Stemmetællere er en forudsætning for at der kan afholdes afstemninger. En punkt
om valg af sådanne stemmetællere virker oplagt for enhver generalforsamling, og
punktet er da inkluderet i tidligere dagsordener.

Det er underligt at et punkt med sådan en vigtig rolle ikke er dækket af vedtæg-
terne, og at bestyrelsen er nødt til at husk at inkludere et ekstra formalia punkt.

Denne vedtægtsændring vil ikke have den store effekt. Den vil blot gøre bestyrel-
sens job en lille smule nemmere.
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Forslag 2: “Protokol ved stemmelighed”

Stillet af UNF Aarhus’ Bestyrelse

Nuværende formulering: Forslåes ændret til:
Ny vedtægt §?? Ved personvalg, kan hver stem-

meberettiget stemme på lige så man-
ge kandidater, som der er ledige plad-
ser. Alle stemmer afgives samtidigt.
Ved stemmelighed foretages ny af-
stemning. Ved fortsat stemmelighed
kan der, efter dirigentens skøn, fore-
tages lodtrækning.

Motivation
UNF Aarhus har ikke nuværende nogle protokol for hvad der sker ved stemmelig-
hed til personvalg.

Til UNF Aarhus generalforsamling i 2017 var dette et problem der opstod, og da
blev der brugt politikken fra UNF, hvilket dette foreslag er baseret på.

Det giver god mening at have en veldefineret måde at fikse disse situationer.
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Forslag 3: “Tilføjelse af sundhedsvidenskab til formålet”

Stillet af GUN og JMA

Nuværende formulering: Forslåes ændret til:
§2 Foreningens formål er at fremme
interessen for, og kendskabet til, na-
turvidenskab og teknologi, fortrinsvis
blandt unge.

§2 Foreningens formål er at fremme
interessen for, og kendskabet til, na-
turvidenskab, sundhedsvidenskab og
teknologi, fortrinsvis blandt unge.

Motivation
UNF Aarhus afholder i forvejen foredrag med sundhedsvidenskabelige temaer. I
tillæg har UNF Danmark tidligere i år gennemført en lignende ændring.
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Forslag 4: “Præcisering af gældende frivilligeerklæring”

Stillet af GUN

Nuværende formulering: Forslåes ændret til:
§4 Som medlem i UNF Aarhus betrag-
tes alle personer, der har betalt det
af generalforsamlingen fastsatte kon-
tingent. Som frivillige i UNF Aarhus be-
tragtes medlemmer, med en gælden-
de frivilligerklæring vedtaget af UNF
Danmarks generalforsamling. Frivilli-
ge i UNF Aarhus kan selv vælge at ha-
ve kontingentfrihed.

§4 Som medlem i UNF Aarhus be-
tragtes alle personer, der har betalt
det af generalforsamlingen fastsatte
kontingent. Som frivillige i UNF Aarhus
betragtes medlemmer, med en gæl-
dende frivilligerklæring tilhørende UNF
Danmark. Frivillige i UNF Aarhus kan
selv vælge at have kontingentfrihed.

Motivation
Ændringer i frivilligerklæringen bliver ikke nødvendigvis vedtaget på UNF DKs ge-
neralforsamling, men kan ændres mellem generalforsamlinger, igennem repræ-
sentantskabet. Som det står nu, kan man risikerer ikke at betragtes som frivillig,
hvis man har underskrevet den seneste version.
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Forslag 5: “Ændring i antallet af revisorer og revisorsupplean-
ter”

Stillet af JMA og GUN.

Nuværende formulering: Forslåes ændret til:
§10

…
11. Valg af revisor
12. Valg af revisorsuppleant

…

§10
…

11. Valg af 2-3 revisorer.
12. Valg af 1-2 revisorsuppleanter

…

Motivation
Det giver god mening at specificere mængden af revisorer og revisorsuppleanter.
Antallet er op til diskussion, dog bør der være mulighed for mere end én.
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Forslag 6: “Fjernelse af punkt om indførsel af mening”

Stillet af GUN.

Nuværende formulering: Forslåes ændret til:
§18 På bestyrelsesmøder føres et re-
ferat. Heri indføres bl.a. alle beslut-
ninger og foretagne afstemninger. En-
kelte bestyrelsesmedlemmer kan på
forlangende få indført deres mening.
Referatet godkendes efterfølgende af
bestyrelsen. Referatet er tilgængeligt
for enhver.

§18 På bestyrelsesmøder føres et re-
ferat. Heri indføres bl.a. alle beslutnin-
ger og foretagne afstemninger. Refe-
ratet godkendes efterfølgende af be-
styrelsen. Referatet er tilgængeligt for
enhver.

Motivation
Denne sætning burde ikke være vedtægtspligtig. Det er dog stadig en fornuftig
politik for bestyrelsen at have, som de frit kan tilføje til deres forretningsorden,
som allerede er påkrævet af paragraf 14.
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Forslag 7: “Ligestilling af medlemsrettigheder”

Stillet af GUN.

Nuværende formulering: Forslåes ændret til:
§18 Ekstraordinær generalforsamling
kan indkaldes af et flertal i bestyrel-
sen eller hvis mindst 10% af medlem-
merne eller 10 af UNF Aarhus’ frivillige
skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

§18 Ekstraordinær generalforsamling
kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen
eller hvis mindst 10 af UNF Aarhus’
medlemmer skriftligt anmoder besty-
relsen herom.

Motivation
Det er ikke hensigtsmæssigt at frivillige har bedre medlemsrettigheder, end med-
lemmer der ikke er frivillige.

Det er hellere ikke hensigtsmæssigt at det er et procenttal af medlemmer, da
foreningen sjældent har medlemsoptælling, og disse tal ikke er nemt tilgængeligt.

Det specifikke tal er op til diskussion.
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Forslag 8: “Ændring i referering til punkt i dagsordnen”

Stillet af GUN

Nuværende formulering: Forslåes ændret til:
§13 Bestyrelsen indkalder til gene-
ralforsamling ved annoncering i fore-
ningens program og/eller ved udsen-
delse af skriftlig meddelelse senest
1 måned før generalforsamlingen til
foreningens medlemmer. Forslag, der
ønskes behandlet under punkt 13 på
dagsordenen, skal være bestyrelsen
i hænde senest 1 uge før generalfor-
samlingen.

§13 Bestyrelsen indkalder til gene-
ralforsamling ved annoncering i for-
eningens program og/eller ved ud-
sendelse af skriftlig meddelelse sene-
st 1 måned før generalforsamlingen
til foreningens medlemmer. Forslag,
der ønskes behandlet under punktet
“Behandling af indkomne forslag” på
dagsordenen, skal være bestyrelsen
i hænde senest 1 uge før generalfor-
samlingen.

Motivation
Det sikrer at der referes til det korrekte punkt på dagsordnen, selv hvis der kom-
mer ekstra punkter på dagsordnen.
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Forslag 9: “Uddeling af delegeret til UNF Danmarks general-
forsamling”

Stillet af JMA og GUN

Nuværende formulering: Forslåes ændret til:
Ny vedtægt §?? UNF Aarhus’ delegerede til UNF

Danmarks generalforsamling, bør pla-
ceres på flest mulige medlemmer af
UNF Aarhus.

Motivation
Det ser bedst ud, at der ikke sidder få med flere delegeret stemmer.

I UNF Danmarks noteapparat står der at dette bør tilstræbes, men er i de seneste
år ikke blevet fulgt, derfor bør man sikre af vores lokalforening ikke laver lignende
fejl.

Anbefales at denne og næste places placeres under et afsnit “Delegerede til UNF
Danmarks generalforsamling”, sidst i vedtægterne.
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Forslag 10: “Vidergivelse af stemmeret ved personvalg til UNF
Danmarks generalforsamling”

Stillet af GUN

Nuværende formulering: Forslåes ændret til:
Ny vedtægt §?? UNF Aarhus’ delegerede til UNF

Danmarks generalforsamling bør ved
afstemninger, hvor man er personligt
indblandt eller stemmer om eget ar-
bejde, udpege en midlertidig delege-
ret til disse afstemninger.

Motivation
Det ser bedst ud udadtil hvis man ikke stemmer om sig selv, eller eget arbejde, da
man repræsenterer foreningen, ikke ens egne holdninger, og det kan være svært
at være partisk.

Med eget arbejde menes for eksempel, afstemning om regnskab, hvis du selv har
udarbejdet det, eller har været revisor på dette.
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