Vedtægter for Ungerådet Horsens
Kapitel 1: Navn og formål
§ 1. Organisationens navn er Ungerådet Horsens (herefter benævnt
Ungerådet) og er hjemmehørende i Horsens Kommune.
§ 2. Formålet for Ungerådet Horsens er at:






Give unge indflydelse på de beslutninger, som vedrører dem.
Inddrage unge konkret i forhold, der angår unge i Horsens - med
særlig fokus på at skabe større sammenhæng mellem Horsens
Kommune og ungdomsuddannelserne og dermed understøtte Børneog Uddannelsesudvalgets målsætning om, at flere unge får en
kompetencegivende uddannelse.
Give unge indsigt i og forståelse for demokratiske processer og
derigennem bidrage til unges demokratiske og politiske dannelse.
Gøre Horsens Kommune til en bedre kommune at være ung i.

§ 3. Ungerådets målgruppe er unge i alderen fra 15 til og med 29 år med
tilknytning til Horsens Kommune.
§ 4. Ungerådet arbejder uafhængigt af partipolitiske og religiøse interesser.

Kapitel 2: Ungerådets medlemmer
§ 5. Ungerådet består af op til 37 medlemmer med stemmeret. Heraf
udpeges op til 30 medlemmer af uddannelserne i Horsens Kommunes
elevråd/De Studerendes Råd, jf. § 6. De øvrige 7 medlemmer vælges som
repræsentanter for andre grupper af unge, som har tilknytning til Horsens
Kommune, jf. §§ 7-9.
Stk. 2. Medlemmer under 18 år skal have gennemført 9. klasse.
§ 6. Fra hver af uddannelserne benævnt i § 6 a-m udpeges det i parentesen
angivne antal medlemmer og suppleanter. Det er som udgangspunkt
uddannelsens elevråd/De Studerendes Råd, der udpeger, medmindre andet
besluttes på den pågældende uddannelse. Det er op til den enkelte
uddannelsesinstitution at beslutte proceduren for, hvorledes der udpeges
eller vælges medlemmer til Ungerådet. Besluttes det, at der skal afholdes
valg, forestår den enkelte uddannelsesinstitution selv dette.
Stk. 2. Hvis et uddannelsessted fra skoleårets start vælger ikke at
udpege repræsentanter til Ungerådet, tæller de ikke med i forhold til
beslutningsdygtighedsspørgsmålet.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ASV Horsens (op til 2 medlemmer og 2 suppleanter)
Bygholm Landbrugsskole (op til 2 medlemmer og 2 suppleanter)
Erhvervsakademi Dania (op til 2 medlemmer og 2 suppleanter)
Horsens Gymnasium (op til 2 medlemmer og 2 suppleanter)
Horsens HF & VUC (op til 2 medlemmer og 2 suppleanter)
FGU (op til 2 medlemmer og 2 suppleanter)
Horsens Statsskole (op til 2 medlemmer og 2 suppleanter)
Horsens Ungdomsskole (op til 2 medlemmer og 2 suppleanter)
Learnmark Horsens
i. HHX (1 medlem og 1 suppleant)
ii. HTX (1 medlem og 1 suppleant)
iii. EUD TECH (1 medlem og 1 suppleant)
iv. EUD Business (1 medlem og 1 suppleant)
j) Step 10 (op til 2 medlemmer og 2 suppleanter)
k) Social- og Sundhedsskolen – Horsens (op til 2 medlemmer og 2
suppleanter)
l) Sprogcenter Midt (Afdeling Horsens) (op til 2 medlemmer og 2
suppleanter)
m) VIA University College
i. De pædagogiske uddannelser (1 medlem og 1 suppleant)
ii. Sygeplejerskeuddannelsen (1 medlem og 1 suppleant)
iii. De teknisk-merkantile uddannelser (op til 2 medlemmer og 2
suppleanter)
§ 7. Fra gruppen af unge i arbejde vælges op til 2 medlemmer og op til 2
suppleanter (1. og 2. suppleant). Er der flere mulige kandidater, afholdes
der valg. Kandidater melder sig til Uddannelse og Arbejdsmarked, som
forestår afholdelsen af valget.
§ 8. Fra gruppen af unge på offentlig forsørgelse vælges op til 2
medlemmer og op til 2 suppleanter (1. og 2. suppleant). Er der flere mulige
kandidater, afholdes der valg. Kandidater melder sig til Uddannelse og
Arbejdsmarked, som forestår afholdelsen af valget.
§ 9. Fra gruppen af unge, som er bosat i kommunen, vælges op til 3
medlemmer og op til 2 suppleanter (1. og 2. suppleant). Er der flere mulige
kandidater, afholdes der valg. Kandidater melder sig til Uddannelse og
Arbejdsmarked, som forestår afholdelsen af valget.
§ 10. Ungerådet kan beslutte, at der skal vælges en formand og
næstformand og/eller en bestyrelse for Ungerådet.
§ 11. Formand, næstformand og/eller bestyrelsen vælges ind senest på det
andet ungerådsmøde i sæsonen og sidder sæsonen ud, medmindre et flertal
af Ungerådets medlemmer til et ungerådsmøde udtaler mistillid til den
siddende formand, næstformand og/eller bestyrelse ved en
mistillidsafstemning.
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Stk. 2. Medlemmer af Ungerådet, der har formandspost i et
ungdomspolitisk parti kan ikke vælges som formand eller næstformand i
Ungerådet.
Stk. 3. Såfremt der vælges en bestyrelse,
1) består denne af fire faste medlemmer af Ungerådet. Når Ungerådet
planlægger arrangementer, vælges der samtidig en tovholder på
arrangementet, der får en midlertidig plads i bestyrelsen, indtil
arrangementet er gennemført
2) skal der afholdes bestyrelsesmøde minimum en gang om måneden.
Bestyrelsesmøder er åbne for alle, og der udsendes dagsorden og
efterfølgende referat fra alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan
indkalde til ekstraordinære møder med en dags varsel. I tilfælde af
afbud til bestyrelsesmøder kan et bestyrelsesmedlem give fuldmagt
til et rådsmedlem
3) træffer bestyrelsen beslutning med 3/4 flertal. Under arrangementer
med udvidet bestyrelse træffer bestyrelsen beslutning med 3/5 flertal
4) disponerer bestyrelsen over 10.000. kr.
§ 12. Det siddende Ungeråd fungerer, indtil det nye Ungeråd er valgt.
§ 13. Såfremt et medlem af Ungerådet har været inaktiv i mindst fire
måneder, vil vedkommende blive meldt ud af Ungerådet, medmindre der er
en undskyldelig grund hertil. Inaktivitet defineres her som manglende
deltagelse i Ungerådets officielle møder samt manglende respons på
Facebook, mail og lignende. Det er bestyrelsen og/eller formanden for
Ungerådet, der håndhæver denne vedtægt.

Kapitel 3: Møder
§ 14. Ungerådet sekretariatsbetjenes af Uddannelse og Arbejdsmarked.
§ 15. Ungerådets møder er åbne for alle, og alle har taleret for Ungerådet.
Stk. 2. Ungerådet kan i særlige tilfælde vælge at lukke punkter på
dagsordenen
§ 16. Der afholdes minimum 5 rådsmøder fra august til august.
§ 17. Alle årets faste møder datolægges af sekretariatet for Ungerådet
Stk. 2. Senest til det andet møde i sæsonen skal der træffes beslutning
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om, hvorvidt Ungerådet har formandskab og/eller bestyrelse, samt
hvem der besidder følgende tillidsposter:
o Valg af formand/næstformand og/eller bestyrelse
o Valg af repræsentanter til øvrige udvalg
Stk. 3. Senest til det sidste møde i sæsonen skal der træffes beslutning
om næstkommende sommers aktiviteter, herunder økonomi i
forbindelse med arrangementer og events.
§ 18. Forud for hvert Ungerådsmøde udsender sekretariatet dagsordenen
for mødet, inklusiv referat fra sidste rådsmøde.
Stk. 2. Dagsorden udarbejdes af sekretariatet, formand/næstformand
og/eller bestyrelsen
Stk. 3. Sekretariatet udarbejder referat af Ungerådets møder. Referatet
godkendes på førstkommende møde.
§ 19. Såfremt rådet ikke vælger en formand/næstformand, varetages
opgaven som mødeleder til ungerådsmøder af bestyrelsen.

Kapitel 4: Afstemninger
§ 20. Hver repræsentant har en stemme. Ved stemmelighed genoptages
drøftelsen inden fornyet afstemning.
§ 21. Sager i Ungerådet afgøres med simpelt flertal.
§ 22. Rådet er beslutningsdygtigt, når minimum 5 medlemmer er til stede.
§ 23. Hvis der er minimum to opstillede kandidater, foregår personvalg
skriftligt.
§ 24. Øvrige afstemninger og valg foregår ved håndsoprækning.
Stk. 2. Hvis ét medlem begærer skriftlig afstemning, skal afstemningen
foregå skriftligt.

Kapitel 5: Arbejdsgrupper
§ 25. Ungerådet kan nedsætte og opløse arbejdsgrupper.
Stk. 2. Samtidig med nedsættelsen af en arbejdsgruppe godkender
bestyrelsen et arbejdsprogram for arbejdsgruppen.
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§ 26. Alle arbejdsgrupper skal have mindst et rådsmedlem i gruppen.
Stk. 2. Der vælges/udpeges en tovholder for hver arbejdsgruppe, som
har pligt til at afrapportere om arbejdsgruppens arbejde for rådet.
§ 27. Enhver ung i alderen fra 15 år, der har en tilknytning til Horsens
Kommune, kan være medlem af en arbejdsgruppe.
§ 28. De nedsatte arbejdsgrupper orienterer på Ungerådsmøderne om deres
arbejde.
§ 29. Arbejdsgrupperne kan ikke selvstændigt disponere over Ungerådets
midler.

Kapitel 6: Økonomi
§ 30. Ungerådet træffer afgørelse om disponering af Ungerådets midler.
Byrådet i Horsens Kommune har besluttet at afsætte 100.000 kr. årligt til
Ungerådet
Stk. 2. Afgørelse om disponering af Ungerådets midler følger de
almindelige afstemningsregler for rådet.
§ 31. Som led i sekretariatsbetjeningen forestår Uddannelse og
Arbejdsmarked administrationen af Ungerådets midler.
Stk. 2. Sekretariatet kan ikke bruge Ungerådets midler uden
godkendelse fra det siddende Ungeråd.
§ 32. Ungerådet kan anvende midlerne til drift eller forbrug, fx til at dække
udgifter til arrangementer, kurser, tilskud, kampagner osv.
§ 33. Såfremt Ungerådet ved aktiviteter, legater eller på anden måde skulle
få en indtægt, indsættes beløbet på Ungerådets konto.
§ 34. Ungerådet er uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser og kan
hverken yde tilskud til eller modtage penge fra partipolitiske eller religiøse
interesser.
§ 35. Regnskabsåret går fra 1.1. – 31.12. Uddannelse og Arbejdsmarked
udarbejder regnskabet, som godkendes af Ungerådet på et Ungerådsmøde.
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Kapitel 7: Vedtægtsændringer
§ 36. Vedtægtsændringer besluttes med simpelt flertal på to efter hinanden
følgende rådsmøder.

Disse vedtægter er opdateret november 2019.
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