
VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 

§ 1 Navn, hjemsted, status og mål 

 

1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 

 

2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 

 

3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen Røde Kors i Danmarks selvstændige børne- og 

ungdomsorganisation og følger i al sin virksomhed de vedtægter og regler, der er gældende for 

landsforeningen Røde Kors i Danmarks tilhørsforhold til Den Internationale Røde Kors/Røde 

Halvmåne Bevægelse, anvendelse af Røde Kors-mærket, pligten til udbredelse af kendskabet til 

Genève-konventionerne, Røde Kors-principperne og det internationale Røde Kors' arbejde. 

 

4. Ungdommens Røde Kors bidrager til landsforeningen Røde Kors i Danmarks humanitære 

arbejde på lokalt, nationalt og internationalt plan. 

 

§ 2 Ungdommens Røde Kors har til formål 

 

- at arbejde for og med udsatte børn og unge gennem både afhjælpende og forebyggende 

aktiviteter og at bidrage til et samfund, hvor alle – også udsatte børn og unge – er noget 

særligt for nogen. 

 

For at sikre dette skal Ungdommens Røde Kors: 

- skabe rammer for forpligtende fællesskaber for og med udsatte børn og unge og med 

udgangspunkt i aktiviteter, der skaber frirum og giver nye muligheder 

- skabe og formidle viden fra aktiviteterne bl.a. gennem forskning 

- samarbejde med alle relevante aktører for at sikre størst mulig effekt til gavn for udsatte 

børn og unge og samfundet 

- give flest mulige børn og unge både i og uden for organisationen viden om og forståelse 

for Røde Kors-bevægelsens idé, principper og arbejde 

- inspirere unge til at handle og tænke i overensstemmelse med humanitære principper, 

og hermed virkeliggøre disse principper 

- medvirke til at gøre unge samfundsbevidste 

- fremme venskab og international forståelse mellem børn og unge på tværs af 

landegrænser. 

 

§ 3 Logo/mærke 

 

Ungdommens Røde Kors' logo er et rødt kors med teksten "Ungdommens Røde Kors". Reglerne 

for brug af mærket samt udformningen af dette følger landsforeningen Røde Kors i Danmarks 

grafiske profil. 

 

§ 4 Medlemskab og kontingent 

 

1. Alle medlemmer af Ungdommens Røde Kors har fulde medlemsrettigheder. Ungdommens 

Røde Kors har overordnet to medlemskabstyper:  

 

a. Kontingentfrit medlemskab: Erklæret medlemskab tiltænkt personer uden 

folkeregisteradresse eller et dansk CPR-nummer. 

b. Kontingentmedlemskab: Erklæret medlemskab og betaling af som minimum et årligt 

kontingent. 

 



2. Landsmødet fastsætter kontingentstørrelsen og kan fastsætte rammer for forskellige typer af 

kontingentmedlemskaber. Landsmødet fastsætter endvidere en nøgle for fordelingen af 

kontingenter og støttebetalinger/donationer mellem landsorganisationen og godkendte 

lokalafdelinger. Opkrævning af kontingent foretages af landsstyrelsen.  

 

3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Ungdommens Røde Kors. 

Kontingentmedlemskabet ophører tillige, hvis et medlem ikke har betalt kontingent et helt 

kalenderår. Det kontingentfrie medlemskab ophører tillige, hvis det ikke genbekræftes over for 

Ungdommens Røde Kors inden udløbet af en frist på 14 dage efter det tidspunkt, hvor det 

kontingentfrie medlem har været kontingentfrit medlem i et år. Genbekræftelse skal være 

Ungdommens Røde Kors i hænde inden fristens udløb. 

 

4. Et medlem vil automatisk overgå til at blive bidragsyder, når det fylder 30 år. Såfremt et 

medlem over 30 år ønsker at forblive medlem, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til 

Ungdommens Røde Kors. 

 

§ 5 Personsager 

 

Landsstyrelsen kan ekskludere et medlem, som ved sine dispositioner væsentligt misligholder 

sine medlemsforpligtelser, herunder handler i strid med Ungdommens Røde Kors' formål, eller 

som foretager dispositioner, som af hensyn til foreningens virke gør det nødvendigt at ekskludere 

medlemmet. 

Landsstyrelsens beslutning om eksklusion skal være enstemmig. Beslutningen skal være 

begrundet og skal træffes efter forudgående høring af medlemmet. 

Landsstyrelsens beslutning om at ekskludere et medlem kan af det pågældende medlem 

indbringes for landsmødet ved skriftlig meddelelse herom til direktøren senest syv dage efter, 

at medlemmet har modtaget underretning om eksklusionen. 

Hvis medlemmet fremsætter en sådan begæring, skal landsstyrelsen inden for en frist på en 

måned indkalde til et ekstraordinært landsmøde til endelig beslutning om eksklusionen. Hvis det 

ordinære landsmøde afholdes inden to måneder efter, at medlemmet har fremsat begæringen, 

træffes den endelige beslutning om eksklusion på dette møde. Forud for landsmødet skal 

landsstyrelsens beslutning vedlagt nødvendig dokumentation samt medlemmets eventuelle 

høringssvar udsendes til medlemmerne. 

En indbringelse af eksklusionen for landsmødet har ikke opsættende virkning, og det betyder, 

at eksklusionen træder i kraft med det samme. Det ekskluderede medlem har dog adgang til 

landsmødet under behandling af punktet om eksklusion. 

Landsmødets beslutning om eksklusionen træffes med simpelt flertal blandt de fremmødte. 

Afstemningen skal foregå skriftligt. 

§ 6 Lokalafdelinger 

 

1. En lokalafdeling er en del af Ungdommens Røde Kors og arbejder inden for lokalafdelingens 

geografiske område for at gennemføre Ungdommens Røde Kors’ formål og strategi med 

udgangspunkt i lokale ønsker og behov. 

2. Valgbare, medlemmer og stemmeberettigede i lokalafdelingen er medlemmer af 

Ungdommens Røde Kors, der bor i nærværende lokalafdelingsområde, eller har valgt at være 

tilknyttet netop denne lokalafdeling ved henvendelse til Ungdommens Røde Kors.  



3. En lokalafdeling stiftes på et stiftende lokalafdelingsmøde, og lokalafdelingen skal umiddelbart 

efter stiftelsen anmode landsstyrelsen om godkendelse af stiftelsen. En lokalafdeling er kun en 

del af Ungdommens Røde Kors efter landsstyrelsens godkendelse af stiftelsen. Landsstyrelsen 

kan suspendere eller tilbagekalde sin godkendelse, hvis en lokalafdeling handler i strid med sine 

vedtægter på væsentlige punkter eller groft overtræder nærværende § 6. 

4. På det stiftende lokalafdelingsmøde vedtager lokalafdelingen sine vedtægter i 

overensstemmelse med nærværende § 6. Landsstyrelsen skal til orientering modtage kopi af 

vedtægterne og eventuelle senere ændringer. 

 

5. Lokalafdelingens vedtægtsbestemte formål skal ligge inden for rammerne af Ungdommens 

Røde Kors’ formål som beskrevet i nærværende vedtægters § 2, og ingen dele af vedtægterne 

må stride imod nærværende vedtægter. Samarbejde med den lokale Røde Kors-afdeling skal 

indgå som en del af lokalafdelingens formål. 

 

6. Lokalafdelingen skal hvile på demokratiske principper, og vedtægterne skal angive afdelingens 

demokratiske struktur. 

 

7. Lokalafdelingen skal betegne sig med et navn, hvori Ungdommens Røde Kors og den 

geografiske tilknytning indgår. 

8. Forperson og den økonomiansvarlige tegner lokalafdelingen i forening. Forpersonen er 

ansvarlig for lokalafdelingens kommunikation. Det skal fremgå af lokalafdelingens vedtægter, at 

tegningsretten kan overtages midlertidigt af landsforpersonen, såfremt landsstyrelsen 

suspenderer lokalafdelingens godkendelse, jf. stk. 3. Landsforpersonen kan i en 

suspensionsperiode alene sikre varetagelsen af lokalafdelingens sædvanlige drift og forhold af 

uopsættelig karakter. 

9. Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret. 

10. En lokalafdelings midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden for 

Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark. 

11. Opløsning af en lokalafdeling kræver, at mindst 2/3 af afdelingens medlemmer er til stede 

på det pågældende lokalafdelingsmøde, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer. Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal lokalafdelinger senest 14 dage efter 

indvarsle til et nyt lokalafdelingsmøde. Såfremt forslaget vedtages på dette lokalafdelingsmøde 

med simpelt flertal, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte antal 

medlemmer. 

12. Hvis en lokalafdeling opløses eller får tilbagekaldt sin godkendelse, overføres dens aktiver 

m.v. til landsorganisationen. 

§ 7 Nationale afdelinger 

1. En national afdeling er en del af Ungdommens Røde Kors og arbejder inden for afdelingens 

aktivitetsområde for at bidrage til at gennemføre Ungdommens Røde Kors’ formål og strategi. 

2. Valgbare, medlemmer og stemmeberettigede i en national afdeling er medlemmer af 

Ungdommens Røde Kors, som har registreret sig som medlem af afdelingen ved henvendelse til 

Ungdommens Røde Kors. 



3. En national afdeling stiftes på et stiftende afdelingsmøde, og afdelingen skal umiddelbart efter 

stiftelsen anmode landsstyrelsen om godkendelse af stiftelsen. En national afdeling er kun en 

del af Ungdommens Røde Kors efter landsstyrelsens godkendelse af stiftelsen. Landsstyrelsen 

kan suspendere eller tilbagekalde sin godkendelse, hvis en national afdeling handler i strid med 

sine vedtægter på væsentlige punkter eller groft overtræder nærværende § 7. 

4. På det stiftende afdelingsmøde vedtager den nationale afdeling sine vedtægter i 

overensstemmelse med nærværende § 7. Landsstyrelsen skal til orientering modtage kopi af 

vedtægterne og eventuelle senere ændringer. 

5. En national afdelings vedtægtsbestemte formål skal ligge inden for rammerne af Ungdommens 

Røde Kors’ formål som beskrevet i nærværende vedtægters § 2, og ingen dele af vedtægterne 

må stride imod nærværende vedtægter.  

6. En national afdeling skal hvile på demokratiske principper, og vedtægterne skal angive 

afdelingens demokratiske struktur. 

7. En national afdeling skal betegne sig med et navn, hvori Ungdommens Røde Kors og 

afdelingens aktivitetsområde indgår. 

8. Forperson og næstforperson tegner den nationale afdeling i forening. Forpersonen er ansvarlig 

for afdelingens kommunikation. Det skal fremgå af den nationale afdelings vedtægter, at 

tegningsretten kan overtages midlertidigt af landsforpersonen, såfremt landsstyrelsen 

suspenderer den nationale afdelings godkendelse, jf. stk. 3. Landsforpersonen kan i en 

suspensionsperiode alene sikre varetagelsen af den nationale afdelings sædvanlige drift og 

forhold af uopsættelig karakter. 

9. En national afdelings regnskabsår følger kalenderåret, medmindre andet er angivet i 

afdelingens vedtægter. 

10. En national afdelings midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden 

for Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark. 

11. Opløsning af en national afdeling kræver, at mindst 2/3 af afdelingens medlemmer er til 

stede på det pågældende afdelingsmøde, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer. Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal afdelingen senest 14 dage efter 

indvarsle til et nyt afdelingsmøde. Såfremt forslaget vedtages på dette afdelingsmøde med 

simpelt flertal, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte antal medlemmer. 

12. Hvis en national afdeling opløses eller får tilbagekaldt sin godkendelse, overføres dens 

aktiver m.v. til landsorganisationen. 

§ 8 Landsmødet 

 

1. Landsmødet er Ungdommens Røde Kors' øverste myndighed. 

 

2. Landsforpersonen indkalder med tre måneders varsel per e-mail alle medlemmer, der har 

oplyst en gyldig e-mailadresse. Samtidig offentliggøres indkaldelsen på Ungdommens Røde Kors’ 

hjemmeside og udsendes efterfølgende i relevante nyhedsmails. 

 

3. Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden den af landsstyrelsen fastsatte tilmeldingsfrist, 

har adgang til landsmødet. 



 

4. Der kan inviteres gæster til landsmødet. 

 

5. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der har tilmeldt sig landsmødet inden den fastsatte 

tilmeldingsfrist og er til stede på landsmødet. 

 

6. Valgbare er alle medlemmer, der er tilmeldt landsmødet inden den fastsatte tilmeldingsfrist 

for landsmødet, og som har meddelt deres kandidatur til direktøren senest seks uger før 

landsmødet. Kandidaturet skal være skriftligt og motiveret. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt 

antal kandidater opstillet, kan landsstyrelsen indsupplere iht. proceduren i stk. 10. 

 

7. Landsmødets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Til alle vedtagelser kræves, 

at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen. Alle 

personvalg er hemmelige og skriftlige. I øvrigt foretages skriftlig afstemning på begæring. 

Vedtægterne kan kun ændres, såfremt et landsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede beslutter det. 

8. Ved ændringer i vedtægterne for Ungdommens Røde Kors § 1, 2, 3 og § 6, stk. 5, 10 og 12 

og §7, stk. 5, 10 og 12 og § 8 stk. 8 og § 9, stk. 6 og § 11, stk. 2 og § 12 kræves landsforeningen 

Røde Kors i Danmarks hovedbestyrelses godkendelse. 

9. Dagsorden på landsmødet skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens 

nuværende stilling 

4. Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors' regnskab 

5. Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af landsforperson  

9. Valg af politisk næstforperson (lige år) 

10.  Valg af organisatorisk næstforperson (ulige år) 

11. Valg af tre menige landsstyrelsesmedlemmer (lige år) og tre menige 

landsstyrelsesmedlemmer (ulige år) 

12. Valg af to suppleanter til landsstyrelsen 

13. Valg af én intern revisor 

14. Valg af intern revisorsuppleant 

15. Eventuelt 

 

10. Valg af landsforperson og organisatorisk næstforperson gælder indtil næste ulige år. Valg til 

politisk næstforperson gælder indtil næste lige år.  Såfremt landsforperson, politisk 

næstforperson eller organisatorisk næstforperson afgår i valgperioden, konstituerer 

landsstyrelsen sig selv frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den 

eventuelt resterende valgperiode. Valg til menige landsstyrelsesmedlemmer gælder for en toårig 

periode. Valg af intern revisor gælder for en toårig periode. Der vælges en revisor både i lige og 

ulige år, således at der er to interne revisorer. Såfremt et medlem af landsstyrelsen afgår i 

valgperioden, indsuppleres en af suppleanterne i Landsstyrelsen frem til førstkommende 

landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode. De to suppleanter 

bliver henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant efter højst stemmeantal. Såfremt yderligere 

medlemmer af landsstyrelsen afgår i valgperioden, kan landsstyrelsen indsupplere nye 

medlemmer efter opslag i organisationen frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes 

valg for den eventuelt resterende valgperiode. Såfremt en intern revisor afgår i valgperioden, 



indsuppleres den interne revisorsuppleant frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes 

valg for den eventuelt resterende valgperiode. Såfremt yderligere interne revisorer afgår i 

valgperioden, kan landsstyrelsen indsupplere nye interne revisorer efter opslag i organisationen 

frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende 

valgperiode. 

 

11. Forslag til vedtægtsændringer og resolutioner, der ønskes behandlet af landsmødet, stiles 

til landsstyrelsen senest seks uger før det ordinære landsmøde. De indkomne forslag skal 

offentliggøres for foreningen fem uger før landsmødet. Ændringsforslag til 

vedtægtsændringsforslag og foreslåede resolutioner stiles til landsstyrelsen senest fire uger før 

landsmødet. 

 

12. Landsmødet kan vælge personer til varslede tillidsposter. Posterne skal opslås og varsles til 

foreningen senest 12 uger før landsmødet, af landsstyrelsen. Kandidater opstiller og vælges efter 

samme valgprocedure som beskrevet i stk. § 8 stk. 5 og 6. 

 

13. Landsmødet fastsætter sin egen forretningsorden. 

 

14. Landsmødet vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og afvikling af dagsordenen. 

Landsmødet vælger desuden en referent. 

 

15. Landsmødet fører beslutninger til referat, som efter landsmødets afslutning underskrives af 

dirigent, referent og landsforperson. 

 

16. Landsmødet afholdes hvert efterår. 

 

17. Ekstraordinært landsmøde indkaldes, hvis landsforpersonen eller landsstyrelsen finder det 

nødvendigt, eller såfremt mindst halvdelen af lokalafdelingerne og de nationale afdelinger over 

for landsforpersonen fremsætter begrundet, skriftligt ønske herom. Det ekstraordinære 

landsmøde indkaldes på samme måde som det ordinære, dog med en måneds varsel og med 

angivelse af dagsorden, og skal afholdes senest to måneder efter modtagelsen af den skriftlige 

begæring. 

 

§ 9 Landsstyrelsen 

 

1. Landsstyrelsen består af en landsforperson, en organisatorisk næstforperson, en politisk 

næstforperson, samt seks menige medlemmer valgt på landsmødet. Der nedsættes i 

forretningsordenen et forpersonskab, som består af landsforperson, politisk næstforperson og 

organisatorisk næstforperson. 

 

2. Landsstyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem landsmøderne. 

 

3. Landsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde 

bestemmelser om beslutningsdygtighed, habilitet og fortrolighed, og forretningsordenen skal 

være offentligt tilgængelig. 

 

4. Landsstyrelsen varetager den politiske og strategiske udvikling af organisationen og er 

ansvarlig for at igangsætte og behandle organisationens strategiske dokumenter. 

 

Landsstyrelsen 

a. Vedtager budget og regnskab. 

b. Varetager løbende sager, som ikke alene kan afgøres af landsforpersonen. 

c. Nedsætter arbejdsgrupper, som bidrager til en indholdsmæssig kvalificering af 

indstillinger til landsstyrelsen. 



5. Der er en klar adskillelse mellem den politiske ledelse i landsstyrelsen og den administrative 

ledelse af sekretariatet. 

6. Landsstyrelsen ansætter, i samarbejde med generalsekretæren i landsforeningen Røde Kors 

i Danmark, direktøren i Ungdommens Røde Kors. 

7. Ungdommens Røde Kors tegnes i fællesskab af landsforpersonen og direktøren. De nærmere 

retningslinjer herfor uddybes i landsstyrelsens forretningsorden. 

§ 10 Sekretariatet 

1. Sekretariatet forestår den daglige administration og skaber de bedst mulige forudsætninger 

for, at Ungdommens Røde Kors mest effektivt og effektfuldt kan opfylde sit formål, på baggrund 

af landsstyrelsens prioriteringer. 

2. Direktøren har ansvaret for sekretariatets virksomhed og ansætter og afskediger 

sekretariatets medarbejdere. 

 

§ 11 Økonomi 

 

1. Landsstyrelsen har det fulde ansvar for Ungdommens Røde Kors' anliggender, herunder 

forvaltning af Ungdommens Røde Kors' midler. 

 

2. Ungdommens Røde Kors' midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger 

uden for Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark. 

 

3. Det er sekretariatsledelsens ansvar i samarbejde med forpersonskabet at holde landsstyrelsen 

løbende underrettet om økonomi samt at udarbejde regnskab og status til landsmødet. 

 

4. Regnskabs- og kontingentåret følger kalenderåret. 

 

5. Landsorganisationens regnskaber revideres af to på landsmødet valgte interne revisorer, der 

foretager den kritiske revision. Endvidere vælger landsstyrelsen en statsautoriseret revisor, som 

reviderer årsregnskabet. 

 

6. For organisationens forpligtelser hæfter udelukkende organisationen med sin formue og ikke 

de enkelte medlemmer af organisationen. 

 

§ 12 Foreningens ophør 

 

1. Ophør af foreningen kræver, at repræsentanter for mindst 2/3 af lokalafdelingerne og de 

nationale afdelinger er til stede på landsmødet, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer. Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal landsstyrelsen senest 14 dage 

efter indvarsle til ekstraordinært landsmøde. Såfremt forslaget vedtages på dette landsmøde 

med 2/3 af de afgivne stemmer, er dette afstemningsresultat bindende uanset det fremmødte 

antal lokal- og nationale afdelinger. 

 

2. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens aktiver landsforeningen Røde Kors i Danmarks 

humanitære arbejde for børn og unge. 

 

 

Ovenstående er Ungdommens Røde Kors’ vedtægter som godkendt af landsforeningen Røde 

Kors i Danmarks hovedbestyrelse den 28. maj 1988 med senere ændringer, senest på 

Ungdommens Røde Kors’ landsmøde den 24. september 2022.  


