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Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening Vedtægter pr 3.november 2014 
 

 

§ 1. NAVN OG STED 

Stk. 1. Foreningens navn er Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening 
 

Stk. 2. Foreningens adresse er formandens adresse. 
 

Stk. 3. Foreningen består af følgende sektioner 
 

 Vejledere på de gymnasiale uddannelser og VUC 
 

 Vejledere på Handelsskole/de merkantile erhvervsuddannelser 
 

 Vejledere på Tekniske Erhvervsskoler/de tekniske erhvervsuddannelser 
 

§ 2. FORMÅL 
Stk. 1. Foreningen er en vejledningsfaglig forening der samarbejder tæt med de til 

ungdomsuddannelserne hørende lærerorganisationer. 

Stk. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes vejledningsfaglige interesser. 

Formålet søges bl.a. fremmet ved: 

a) at samarbejde med udbydere om en fagligt og niveaumæssigt relevant grund- og 

efteruddannelse for vejledere 

b) at afholde og medvirke ved efteruddannelseskurser og konferencer 
 

c) at formidle orienterende relevant materiale til medlemmerne 
 

d) at nedsætte arbejdsudvalg og støtte regionale medlemsinitiativer 
 

e) at søge repræsentation og indflydelse i relevante ministerier, styrelser, råd, udvalg , 

organisationer og andre fora 
 

e) at samarbejde med andre vejledningsforeninger og vejledningsfora internationalt, nationalt, 

regionalt og lokalt 
 

f) at skabe rammer for debat og udveksling af viden mellem medlemmer i og på tværs af 

sektioner 
 

g) at arbejde for vejledning og anden støtte til alle borgere ud fra FUEs etiske 

principper for vejledning og FUEs Vejledningsdeklaration Vejledning til Alle 
 

h) at bidrage til kvalitetssikring og aktualitet af vejledningsarbejdet 
 

i) at bidrage til og at deltage i politiske processer der knytter sig til vejledningens mål og 

rammer 
 

j) at sikre rimelige arbejdsforhold for udøvelse af vejledningsarbejdet. 
 

Stk. 3. Foreningen starter sit virke pr 1.1.2012 og overtager og viderefører samtidig de tiltrædende 

foreningers aktiver, passiver og aktiviteter. 

 

3. MEDLEMMER 

Stk. 1. Som medlemmer kan optages vejledere og andre støttepersoner som på ungdomsuddannelserne 

arbejder med vejledning, rådgivning og fastholdelse af elever. 

 

Stk. 2. Som medlemmer kan foreningen endvidere optage andre der vejleder og støtter unge i forhold 

til valg og gennemførelse af deres uddannelse. 
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Stk. 3. En sektion kan beslutte, at medlemskab af sektionen også forudsætter medlemskab af den 

forhandlingsberettigede organisation eller en anden for medlemmet forhandlingsberettiget 

organisation. 

 

§ 4. IND- OG UDMELDELSE 
 

Stk. 1. Optagelse finder sted når bestyrelsen har modtaget tilmelding og kontingentindbetaling. Stk. 2. 

Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til foreningen. 

 

§ 5. BESTYRELSE OG FORRETNINGSUDVALG 
 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af formand , næstformand,  samt 

5 bestyrelsesmedlemmer.  

 

Mellem møderne ledes foreningen af et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formand, 

næstformand og kasserer. 
 

Ved valg til bestyrelsen vælges to personer fra hver sektion, dog tre fra Gymnasie/VUC-sektionen. 

Valgprocessen skal sikre at alle sektioner er repræsenteret i bestyrelsen. 
 

Bestyrelsen ansætter og honorerer herudover en kasserer ,en medlemssekretær og en webmaster 

 

Formanden tegner foreningen. Formand og kasserer har hver især adgang til foreningens bankkonti 

 

Stk. 2. Næstformanden fungerer som formand når denne er forhindret.  

 

Stk. 3. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at medlemmer fra hver sektion er på valg hvert år.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med formand og næstformand . 

 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved 

stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme gældende. 
 

§ 6. ARBEJDSUDVALG 
 

Stk. 1.  Bestyrelsen kan på eller mellem to generalforsamlinger oprette et eller flere arbejdsudvalg , 

bestående af medlemmer fra en eller flere sektioner 

 

Stk. 2. Et arbejdsudvalg udarbejder kommissorium for sit virke, som skal godkendes af bestyrelsen 
 

§ 7. GENERALFORSAMLING 
 

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 
 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i oktober kvartal, normalt i forbindelse med 

foreningens medlemskonference. 
 

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 

Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum omfatte: 

1) Valg af dirigent og referent 
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2) Bestyrelsens beretning 
 

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
 

4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
 

5) Behandling af indkomne forslag 
 

6) Opstilling af kandidater (+ suppleanter) og valg til bestyrelsen  
 

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (fælles) 
 

8) Oprettelse af og valg til Arbjedsudvalg 
 

9) Eventuelt 
 

Stk. 5. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel elektronisk samt via 

foreningens hjemmeside. 
 

Stk. 6. Forslag fra medlemmerne til dagsordenens punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen. 
 

Endelig dagsorden med indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside samt 

elektronisk til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer 

eller på skriftlig begæring af mindst en femtedel af medlemmerne 
 

Stk. 8. Der kan på den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden optages samme emner som 

på den ordinære generalforsamling. 
 

Stk. 9. Eventuelle nyvalg på den ekstraordinære generalforsamling gælder til næste ordinære 

generalforsamling. 
 

§ 8. VALG TIL BESTYRELSE OG UDVALG 
 

Stk. 1. Valg til bestyrelse og valg til eventuelle udvalg foretages blandt medlemmerne på 

generalforsamlingen. Valgprocessen skal sikre repræsentation i bestyrelsen fra alle sektioner, 

jævnfør § 5 stk 1. 
 

Stk. 2. Valgbare er alle medlemmer der opstiller senest på generalforsamlingen                                          

Stk 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt 

§ 9. KONTINGENT 

Stk. 1. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 

Stk. 2. Kontingentet opkræves hvert kalenderår i 1. kvartal. Kontingentet fastsat på 

generalforsamlingen gælder først for det efterfølgende kalenderår. 

Stk. 3. Kun medlemmer, der på generalforsamlingen har betalt kontingent, er valgbare og 

har stemmeret 
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§ 10. REGNSKAB OG ØKONOMI 

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter regler for foreningens midlers anbringelse. 

Stk.3 Fuldmagt til foreningens bankkonti bevilges til formanden og foreningens kasserer.  

 Foreningen dækker udgifter ved formandens, næstformandens og kassererens virke 

for foreningen mellem de ordinære møder. 

 Foreningen dækker honorar til kasserer, medlemssekretær og webmaster 

 Foreningen dækker udgifter til bestyrelsesmøder og til møder i arbejdsudvalg, 

herunder forplejning og rejseomkostninger. Det tilstræbes at man rejser økonomisk 

forsvarligt. 

 Foreningen dækker udgifter til kontorhold, hjemmeside og repræsentation.                    

Foreningen dækker endvidere deltagelse i aktiviteter eller udvalg hvor et medlem 

repræsenterer foreningen. 

 Kassereren foretager i øvrigt udbetalinger efter bestyrelsens forudgående 

godkendelse. 

 Kassereren fører foreningens regnskab i en elektronisk kassebog, ligesom kassereren 

foretager udbetalinger ud fra ovenstående. 

 Regnskabet revideres af to revisorer som vælges på den årlige generalforsamling for 

en 1-årig periode. Revisorerne kan foretage kasseeftersyn. Meddelelse om 

kasseeftersyn skal fremgå af referaterne. 

§ 11. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING AF FORENINGEN 

Forslag til vedtægtsændringer skal være opført under dagsorden for den ordinære 

generalforsamling. 

Ændring af foreningens vedtægter skal vedtages med mindst 2/3 del af de afgivne stemmer 

ved generalforsamlingen. 

Vedtagelse om at opløse foreningen tages af den ordinære eller ekstraordinære 

generalforsamling med mindst 3/5 del af de afgivne stemmer. Ved opløsning overgår 

foreningens midler til de tilknyttede lærerforeninger eller til velgørende formål efter 

flertallets beslutning. 


