Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers
vedtægter pr. 20. marts 2021

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.” (SdU). Foreningen har sit
hjemsted i Flensborg, hvor den er anmeldt til foreningsregistret som ”eingetragener Verein”.
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.” blev grundlagt den 28. september 1923. SdU er en
landsdelsforening under DGI.

§ 2 Formål
(1) Foreningens formål er at fremme
 idrætten,
 ungdomsarbejdet,
 internationalt sindelag, tolerance på alle områder af kulturel og mellemfolkelig forståelse,
for at styrke den danske folkelighed i Sydslesvig.
(2) Formålet realiseres især
 gennem kultur, idræts- og oplysningsarbejde for børn, unge og voksne,
 gennem driften af børne- og ungdomshuse, kursuscentre samt foreningsfaciliteter,
 ved økonomisk at støtte de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer,
samt ved at skabe og vedligeholde kontakter til organisationer i Danmark og Norden og til andre
mindretal i Europa.

§ 3 Almennyttighed


Foreningens formål er udelukkende og umiddelbart almennyttigt i henhold til afsnittet
”Steuerbegünstigte Zwecke” i ”Abgabenordnung”.



Foreningen arbejder uegennyttigt; den tjener ikke primært egne økonomiske formål.



Foreningens midler må kun anvendes til vedtægtsbestemte formål.



Ingen person modtager dividende eller andet udbytte af foreningens midler.



Foreningen må ikke begunstige nogen person gennem udgifter, der falder uden for
foreningens formål eller gennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser.

§ 4 Medlemmer
Foreningens medlemmer er
1. ungdoms- og/eller idrætsforeninger
2. landsdelsorganisationer
3. unge- og kulturudvalg

§ 5 Optagelse af foreninger og organisationer
(1) Enhver almennyttig dansk ungdoms/idrætsforening og landsdelsorganisation, der tilslutter sig
foreningens formål og anerkender vedtægterne, kan optages som medlem. Der kan søges om
optagelse, når der i en periode regelmæssigt har fundet aktiviteter sted i henhold til
formålsparagraffen.
(2) Optagelse sker efter skriftlig ansøgning, der stiles til Styrelsen inden den 1. februar. Styrelsen
indstiller til optagelse/ikke optagelse til Sendemandsmødet. Beslutningen om optagelse træffes af
det ordinære Sendemandsmøde og kræver 2/3-flertal.
(3) Hvilende foreninger skal søge om genoptagelse, hvis de har hvilet længere end fem år.

§ 6 Medlemsskabets ophør
Medlemsskabet ophører ved en forenings eller landsdelsorganisations opsigelse, opløsning eller
eksklusion.
1. En forening eller landsdelsorganisation kan opsige medlemsskabet med en frist på tre måneder
til et regnskabsårs slutning. Ved opsigelse i utide eller uden overholdelse af opsigelsesfristen mister
foreningen eller landsdelsorganisationen samtidigt alle medlemsrettigheder.
2. Opløses en forening eller landsdelsorganisation, ophører medlemsskabet med øjeblikkelig
virkning.
3. En forening eller landsdelsorganisation kan ekskluderes af Sendemandsmødet med 2/3-flertal,
såfremt den har været suspenderet. En forening eller landsdelsorganisation kan uden opsættende
virkning suspenderes af Styrelsen indtil førstkommende Sendemandsmøde.

§ 7 Kontingent
Alle tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer er kontingentpligtige. Kontingentet fastsættes
af det ordinære Sendemandsmøde for et år ad gangen.

§ 8 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to folkevalgte kritiske revisorer, der
vælges af Sendemandsmødets delegerede skiftevis for to år ad gangen. De valgte revisorer er ikke
pålagt begrænsninger i deres virke og har ret og pligt til at undersøge alle forhold, der af revisorerne
skønnes at kunne bidrage til forbedring af SdU’s virke. Derudover revideres regnskabet af et
statsautoriseret eller af et registreret revisionsfirma.

§ 9 Sendemandsmødet
(1) Sendemandsmødet er foreningens øverste myndighed. Den består af:
1.

Styrelsen og

2.

foreningers,

landsdelsorganisationers,

unge-

og

kulturudvalgenes

samt

børne-

og

ungdomshusenes delegerede.
(2) Foreninger og landsdelsorganisationer har forlods hver én stemme og derudover én stemme for
hver påbegyndt 50 medlemmer, for hvilke der er betalt kontingent. Unge- og kulturudvalgene har
én stemme per udvalg. Børne- og ungdomshusene har forlods hver én stemme og derudover én
stemme for hver påbegyndt 50 tilmeldte børn og unge. Dog kan ansatte ikke delegeres for børneog ungdomshuse.
(3) Ethvert Sendemandsmøde indkaldes skriftligt pr. e-mail eller pr. alm. postgang af Styrelsen med
endelig dagsorden mindst 14 dage forud. Indkaldelse pr. e-mail er tilladt, medmindre medlemmet
forinden ytrer ønske om indkaldelse pr. alm. postgang. Ethvert lovligt indkaldt Sendemandsmøde
er beslutningsdygtigt, uanset antal repræsenterede foreninger, landsdelsorganisationer, unge- og
kulturudvalg

samt

børne-

og

ungdomshuse

eller

antal

delegerede.

Kun

deltagende

styrelsesmedlemmer og delegerede, der tillige er medlemmer i en af SdU's tilsluttede foreninger,
landsdelsorganisationer, unge- og kulturudvalg eller er forældre til et barn i et børne- og
ungdomshus har stemmeret. Hver delegeret har kun én stemme.
(4) Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Beslutninger om optagelse og eksklusion af
foreninger og landsdelsorganisationer kræver 2/3-flertal, beslutninger om vedtægtsændringer og
opløsning af foreningen kræver 3/4-flertal. Valg til Styrelsen skal gennemføres anonymt. Valg af
formanden og næstformændene kræver absolut flertal. Blanke stemmer tælles ikke med som
gyldige stemmer.
(5) Alle beslutninger, der træffes af Sendemandsmødet, protokolleres og protokollen underskrives
af den respektive protokolfører, dirigent og hidtidige formand.

§ 9a Det virtuelle Sendemandsmøde
(1) Uanset § 32, stk. 1, afsnit 1 i den tyske civillov (BGB), kan styrelsen efter eget skøn beslutte og
angive i invitationen, at medlemmerne deltager i Sendemandsmødet uden at være til stede på et
fysisk forsamlingssted, og at deres medlemsrettigheder udøves ved hjælp af en elektronisk
kommunikation (virtuel generalforsamling).
(2) Styrelsen kan vedtage passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til gennemførelse
af en sådan generalforsamling i "Forretningsordenen for virtuelle og skriftlige Sendemandsmøder",
som især skal sikre, at alle har mulighed for at deltage i generalforsamlingen og at de
stemmeberettigede kan udøve deres medlemsrettigheder.
(3) "Forretningsordenen for virtuelle og skriftlige sendemandsmøder" er ikke en del af vedtægterne.
Styrelsen er ansvarlig for udstedelse, ændring og ophævelse af denne forretningsorden, og den
træffer beslutning om dette med simpelt flertal. Den nuværende version af forretningsordenen
bliver bindende for alle medlemmer, når den offentliggøres på SdU's hjemmeside.
(4) Uanset § 32 stk. 2 BGB er en beslutning også gyldig uden afholdelse af en fysisk
generalforsamling, såfremt sendemandsmødet gennemføres jf. § 9 og § 10.

§ 9b Det skriftlige Sendemandsmøde
(1) Uanset § 32, stk. 1, afsnit 1 i den tyske civillov (BGB), kan styrelsen efter eget skøn beslutte og
angive i invitationen, at medlemmerne deltager i Sendemandsmødet uden at være til stede på et
fysisk forsamlingssted, og at deres medlemsrettigheder udøves ved hjælp af en skriftlig afstemning
(Umlaufverfahren).
(2) Styrelsen kan vedtage passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til gennemførelse
af en sådan generalforsamling i "Forretningsordenen for virtuelle og skriftlige Sendemandsmøder",
som især skal sikre, at alle stemmeberettigede kan udøve deres medlemsrettigheder.
(3) "Forretningsordenen for virtuelle og skriftlige sendemandsmøder" er ikke en del af vedtægterne.
Styrelsen er ansvarlig for udstedelse, ændring og ophævelse af denne forretningsorden, og den
træffer beslutning om dette med simpelt flertal. Den nuværende version af forretningsordenen
bliver bindende for alle medlemmer, når den offentliggøres på SdU's hjemmeside.

(4) Uanset § 32 stk. 2 BGB er en beslutning også gyldig uden afholdelse af en fysisk
generalforsamling, såfremt
• alle medlemmer er blevet skriftlig delagtiggjort,
•

mindst halvdelen af medlemmerne inden for den af bestyrelsen fastsatte deadline har afgivet
deres stemme i tekstform (skriftligt),

•

beslutningen er blevet vedtaget med det krævede flertal.

§ 10 Det ordinære Sendemandsmøde
(1) Det ordinære Sendemandsmøde afholdes hvert år i marts måned. I fald af, at et
sendemandsmøde skal aflyses med kort varsel, kan Styrelsen beslutte, at mødet udskydes og
gennemføres jf. §§ 9, 9a eller 9b. Der indvarsles skriftligt per e-mail eller alm. postgang med
foreløbig dagsorden senest i januar måned. Indkaldelse per e-mail er tilladt, medmindre
medlemmet forinden ytrer ønske om indkaldelse pr. alm. postgang.
(2) Forslag til dagsordenen og forslag til valg af formand og næstformænd indsendes skriftligt af
foreninger, landsdelsorganisationer, børne- og ungdomshusene, unge- og kulturudvalgene eller
aktivitetsudvalg til SdU’s direktør senest 6 uger inden afholdelse af sendemandsmødet. Ønskes
forslag til valg af den øvrige Styrelse udsendt sammen med den endelige dagsorden, skal disse
forslag også være indsendt senest 6 uger inden afholdelse af sendemandsmødet.
(3) Den endelige dagsorden samt eventuelle bilag udsendes skriftligt pr. e-mail eller pr. alm.
postgang senest to uger før afholdelsen af Sendemandsmødet til alle tilmeldte delegerede.
Indkaldelse pr. e-mail er tilladt, medmindre medlemmet forinden ytrer ønske om indkaldelse pr.
alm. postgang.
(4) Dagsorden til det ordinære Sendemandsmøde skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til drøftelse
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Årsregnskabet til drøftelse
5. Revisorernes beretning
6. Årsregnskabet til godkendelse
7. Drøftelse af øvrige beretninger
8. Behandling af indkomne forslag
9. Optagelse af nye foreninger og landsdelsorganisationer
10. Fastsættelse af kontingent
11. Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende år til godkendelse

12. Drøftelse af det kommende arbejde
13. Valg:
i lige år:

formand,
fire styrelsesmedlemmer
og én revisor

i ulige år:

1. og 2. næstformand,
fire styrelsesmedlemmer,
og én revisor

hvert år:

én revisorsuppleant

14. Eventuelt

§ 11 Ekstraordinært Sendemandsmøde
(1) Der skal indkaldes skriftligt pr. e-mail eller pr. alm. postgang til ekstraordinært
Sendemandsmøde, når flertallet af Styrelsen finder det nødvendigt, eller når Styrelsen består af
mindre end 8 medlemmer.
(2) Når mindst 1/3 af det samlede antal af foreningerne, landsdelsorganisationerne, unge- og
kulturudvalgene samt børne- og ungdomshusene skriftligt begærer det med begrundet dagsorden,
har Styrelsen pligt til at indkalde skriftligt pr. e-mail eller pr. alm. postgang til ekstraordinært
Sendemandsmøde, der skal afholdes senest otte uger efter fremsættelse af begæringen.
(3) Et ekstraordinært Sendemandsmøde indkaldes skriftligt pr. e-mail eller pr. alm. postgang med
angivelse af dagsorden mindst to uger før afholdelsen.
(4) Indkaldelse pr. e-mail er tilladt, medmindre medlemmet forinden ytrer ønske om indkaldelse pr.
alm. postgang.

§ 12 Styrelsen
(1) Styrelsen er SdU’s øverste myndighed mellem to Sendemandsmøder og har det overordnede
ansvar for budgettet og driften af institutionerne.
(2)

Styrelsen

består

af

Forretningsudvalget

og

mindst

5

dog

højst

8

yderligere

styrelsesmedlemmer, hvorved mindst to styrelsesmedlemmer skal være fra foreninger eller
landsdelsorganisationer, og mindst to styrelsesmedlemmer skal være fra børne- og
ungdomshusene. Såfremt det ikke er muligt at vælge styrelsesmedlemmer ved denne
fremgangsmåde, dispenseres fra ovenstående regel.

Styrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af Styrelsen deltager ved møderne.
Styrelsesmedlemmerne vælges af Sendemandsmødet for to år ad gangen.
Ansatte kan ikke vælges til Styrelsen.
(3) Styrelsesmøderne er åbne. Styrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
(4) Styrelsens primære opgaver:


Styrelsen påser, at foreningens virksomhed udøves i overensstemmelse med vedtægterne.



Styrelsen fastsætter principper og træffer beslutninger vedrørende institutionernes
virksomhed inden for de rammer, som er fastsat ved lovgivningen og vedtægterne.



Styrelsen varetager SdU's interesser i samarbejdet med bevilgende myndigheder og med
det danske mindretals øvrige organisationer.





Styrelsen træffer beslutning om
o

køb og salg af grunde og bygninger

o

SdU's anlægsopgaver

o

SdU's politikker og værdier

o

den overordnede målsætning for SdU's børne- og ungdomshuse

Styrelsen opretter, godkender og nedlægger udvalg, herunder arbejds- og ad hocudvalg
samt udvalg omkring SdU’s institutioner.

§ 13 Direktionen
(1) Direktionen er foreningens sekretariat. Direktionen består af direktøren og områdeledelsen.
(2) Direktionens primære opgaver omfatter planlægning, organisation, ledelse af og tilsyn med
SdU's institutioner, huse og haller. Direktionen varetager på SdU's vegne myndigheden på områder,
hvor

SdU

er

bundet

af

offentlige

bestemmelser.

Direktionen

udarbejder

forslag

til

Forretningsudvalg og Styrelse iht. principper for institutionernes virksomhed samt forslag til SdU's
budget.
(3) Direktionen er bemyndiget til at ansætte, afskedige og foretage ændringer i arbejdskontrakter i
forhold til SdU’s personale, med undtagelse af direktøren og områdelederne.
(4) Direktionen udfører foreningens daglige opgaver og varetager de daglige arbejdsgiverfunktioner.
Direktionen

behandler

arbejdsforhold.

klager

vedrørende

institutionsretlige

forhold

samt

vedrørende

(5) Direktøren har den overordnede administrative, forretningsmæssige og pædagogiske ledelse.
Direktøren har det overordnede ansvar for børne- og ungdomshusene, administrationen, andre
huse og haller og de øvrige institutioners virksomhed overfor Forretningsudvalget.

§ 14 Forretningsudvalget
(1) Forretningsudvalget er tegningsberettiget efter § 26 BGB og består af formanden,
1. næstformand og 2. næstformand. Foreningen tegnes ved underskrift af to forretningsudvalgsmedlemmer i fællesskab.
(2) Forretningsudvalget varetager SdU’s daglige drift, indstiller budgetter til Styrelsen og har
ansvaret for ansættelse og afskedigelse af direktøren og områdelederen efter indstilling af
Styrelsen. Personalesager behandles efter ”Betriebsverfassungsgesetz” og efter de til enhver tid
gældende aftaler mellem driftsrådet og SdU.
(3) Afgår et forretningsudvalgsmedlem i utide, rykker de øvrige op, og Styrelsen konstituerer et valgt
styrelsesmedlem til 2. næstformand indtil førstkommende Sendemandsmøde.

§ 15 Aktivitetsudvalg
(1) Aktivitetsudvalg er faglige udvalg for aktiviteter, der dyrkes af mindst tre foreninger.
Aktivitetsudvalg planlægger og gennemfører faglige fællesarrangementer og - aktiviteter,
udarbejder udvalgenes budget og varetager SdU’s interesser på det respektive faglige område.
(2) Et aktivitetsudvalg består af en formand, en næstformand samt mindst et og højst syv
udvalgsmedlemmer.
(3) Der afholdes mindst ét årligt aktivitetsmøde, hvortil alle foreninger, der dyrker den respektive
aktivitet, hver har forlods 3 stemmer, derudover 1 stemme for hver påbegyndt 50
aktivitetsmedlemmer.
(4) Et aktivitetsmøde indkaldes skriftligt pr. e-mail eller pr. alm. postgang med angivelse af
dagsordenen med en frist på mindst tre uger. Indkaldelse pr. e-mail er tilladt, medmindre
medlemmet forinden ytrer ønske om indkaldelse pr. alm. postgang. Ethvert aktivitetsmøde er
beslutningsdygtigt, uanset antal deltagende repræsentanter. Stemmeret har alle deltagende
udvalgsmedlemmer og repræsentanter. Hver repræsentant har kun én stemme.
(5) På det årlige aktivitetsmøde aflægges års- og regnskabsberetning, planlægges det kommende
arbejde inkl. budget og vælges medlemmer til aktivitetsudvalget. I lige år vælges formand og

halvdelen af udvalgsmedlemmer, i ulige år vælges næstformand og den øvrige halvdel af
udvalgsmedlemmer. I øvrigt fastsætter hvert aktivitetsudvalg sin egen forretningsorden.

§ 16 Unge- og kulturudvalg
(1) Unge- og kulturudvalg er faglige udvalg, som planlægger og gennemfører faglige
fællesarrangementer og - aktiviteter, udarbejder udvalgenes budget og varetager SdU’s interesser
på det respektive faglige område.
(2) Unge- og kulturudvalgene har til opgave, at sikre overholdelsen af SdU’s formålsparagraf ved at
udføre kultur- og oplysningsarbejde for unge og voksne i mindretallet samt at styrke og vedligeholde
kontakter til organisationer i Danmark, i Norden og til andre mindretal i Europa.
Gennem disse udvalg sikrer SdU kontakten til og udviklingen af de unge og voksne frivillige, som
ikke nødvendigvis er tilknyttet en forening.
(3) Et unge- og kulturudvalg består af en formand, en næstformand og mindst tre yderligere
medlemmer. Udvalget kan udforme lokale underafdelinger og arbejdsgrupper efter behov.
(4) Der afholdes ét koordinerende fællesmøde per år. Dette sikrer en fælles indsats overfor området
unge og kultur.

§ 17 GPRD
For at indfri foreningens formål og opgaver behandles personoplysninger vedrørende medlemmers
og medarbejders personlige og materielle forhold i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's
generelle databeskyttelsesforordning (DSGVO) og ”Bundesdatenschutzgesetz”(BDSG).

§ 18 Opløsning
Foreningen opløses med 3/4-flertal af to på hinanden følgende Sendemandsmøder med mindst fire
og højest otte ugers mellemrum.

§ 19 Anvendelse af midler
Ved opløsning af foreningen eller ved bortfald af skattebegunstigede formål tilfalder foreningens
formue en anden skattebegunstiget organisation, som skal anvende midlerne til fremme af
idrætten, ungdomsarbejdet, internationalt sindelag, tolerance på alle områder af kulturel og
mellemfolkelig forståelse, for at styrke den danske folkelighed i Sydslesvig. Sendemandsmødet
træffer afgørelse om, hvilke(n) skattebegunstigede organisation(er), der skal tilgodeses med hvilket
beløb.

§ 20 Ikrafttræden
Disse vedtægter blev besluttet på Sendemandsmødet den 20. marts 2021 og trådte i kraft
omgående efter mødets afslutning. Samtidigt blev vedtægterne af 23. marts 2019 ophævet.

