
 

 

 

 

Vedtægter for DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom 
Oprindeligt vedtaget på DFUNKs stiftende generalforsamling den 29. februar 2009  

Senest ændret på den virtuelle ordinære generalforsamling den 24. oktober 2020 

 

§ 1. Navn 
Stk. 1 Foreningens navn er DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom 

Stk. 2 DFUNKs engelske navn er Danish Refugee Council Youth 

 

§ 2. Formål 
Stk. 1 DFUNK har til formål at udleve følgende vision: 

Vores vision er, at unge, der er flygtet til Danmark, lever et trygt og stabilt 
ungdomsliv med lige rettigheder, hvor vi udvikler os og handler sammen med 
andre unge. 
 

Stk. 2 For at opnå dette har DFUNK formuleret følgende mission: 

·      Vi vil være en familie for unge, der er flygtet, ved at være nærværende, 
støttende og yde den nødvendige omsorg og anerkendelse. 

·      Vi vil være ungefællesskabet for unge, der er flygtet, ved at facilitere socialt 
udviklende fællesskaber, hvor man kan være ung, drømmende og kreativ. 

·      Vi vil være organisationen for unge, der er flygtet, og understøtte den 
politiske kamp for et retfærdigt og værdigt samfund. 
 

Stk. 3 DFUNKs sociale arbejde med unge henvender sig til unge fra 15 år og 
opefter. 
 

Stk. 4 DFUNK er en selvstændig forening, hvis arbejde understøtter og 
bidrager til Dansk Flygtningehjælps formål og virke globalt og nationalt. 
Rammerne for DFUNKs samarbejde med Dansk Flygtningehjælp er fastlagt via 
en samarbejdsaftale. 
 

Stk. 5 DFUNK arbejder uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse 
interesser. 

 



§ 3. Logo 
Stk. 1 DFUNKs logo er det, der blev valgt på den til enhver tid sidst afholdte 
generalforsamling. 

 

§4. Medlemskab og kontingent 
Stk. 1 Enhver, der tilslutter sig DFUNKs formål, og som skriftligt overfor 
DFUNK har erklæret sit medlemskab og har betalt kontingent, er medlem. Det 
er dog kun medlemmer under 35, der er opstillings- og stemmeberettigede på 
generalforsamlingen (jf. § 5 stk. 7). Enkeltpersoner, grupper, foreninger, 
institutioner og virksomheder, som går ind for foreningens formål, kan blive 
støttemedlemmer mod betaling af et støttebeløb efter aftale med 
landsbestyrelsen. 
 

Stk. 2 Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. 
Landsbestyrelsen er ansvarlig for at sikre opkrævningen af kontingentet.  
 

Stk. 3 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til DFUNK 
 

Stk. 4 Et medlem, der handler imod DFUNKs formål vil i første omgang 
modtage en skriftlig advarsel fra landsbestyrelsen. Hvis medlemmet fortsat 
handler mod DFUNKs formål, kan beslutning om eksklusion træffes af 
landsbestyrelsen. Landsbestyrelsen har mulighed for at ekskludere et medlem 
med øjeblikkelig virkning. Et ekskluderet medlem kan forlange sin eksklusion 
forelagt på førstkommende generalforsamling, der tager stilling til om 
eksklusionen skal stå ved magt. 

 

§ 5. Generalforsamling 
Stk. 1 Generalforsamlingen er DFUNKs øverste myndighed. 
 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt i det fjerde kvartal. 
 

Stk. 3 Ordinær generalforsamling varsles med angivelse af foreløbig 
dagsorden af landsbestyrelsen senest otte uger før afholdelse. 
 

Stk. 4 Indtil fire uger før generalforsamlingen kan der indsendes forslag til 
landsbestyrelsen. 
 

Stk. 5 To uger før generalforsamlingen udsender landsbestyrelsen den 
endelige dagsorden for generalforsamlingen. Ændringsforslag til indsendte 
forslag kan fremsættes inden afstemning.  
 

Stk. 6 Alle medlemmer er velkomne til generalforsamlingen. Gæster kan 
deltage efter aftale med landsbestyrelsen.  



Stk. 7 Ethvert medlem under 35 år er opstillings- og stemmeberettiget på 
generalforsamlingen, jf. Dog denne paragrafs stk. 13. Skriftlig opstilling er 
mulig, men der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 

Stk. 8 Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
Afstemning sker ved håndsoprækning. Til alle vedtagelser kræves, at mindst 
halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen. Dog 
kræver vedtægtsændringer og nedlæggelse af DFUNK, at mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for ændringen. Ethvert opstillings- og stemmeberettiget 
medlem kan begære, at der foretages skriftlig afstemning.  
 

Stk. 9 Alle afstemninger til personvalg er hemmelige og skriftlige. Ved 
personvalg kan der stemmes på op til halvdelen af antallet af poster, der skal 
besættes. Ved et ulige antal poster, der skal besættes, rundes der op til 
nærmeste hele tal. Stemmetællerne forestår optællingen af stemmesedlerne. 
Ved stemmelighed foretages der en ny afstemning, hvor der kun kan stemmes 
på de personer, der havde lige mange stemmer. Hvis der fortsat er 
stemmelighed, trækkes der lod mellem personerne. Dirigenten forestår 
lodtrækning.  
 

Stk. 10 Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde: 

1) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmetællere 
 

2) Godkendelse af dagsordenen 
 

3) Landsbestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år 
 

4) Beretning fra regionerne 
 

5) Fremlæggelse af DFUNKs regnskab 
 

6) Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger og regnskab 
 

7) Præsentation og drøftelse af landsbestyrelsens målsætninger for det næste 
år 
 

8) Indkomne forslag 
 

9) Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
 

10) Valg af landsbestyrelsesmedlemmer - jf. §5. stk. 12 
 

11 Valg af 3 suppleanter: en førstesuppleant, en andensuppleant og en 
tredjesuppleant 
 



12) Valg af intern revisor 
 

13) Valg af intern revisorsuppleant 
 

14) Eventuelt 
 

Stk. 11 Landsbestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende 
landsbestyrelsesmøde med landsforperson, politisk næstforperson, 
organisatorisk næstforperson og en økonomiansvarlig. Såfremt 
landsforperson, politisk næstforperson, organisatorisk næstforperson eller den 
økonomiansvarlige afgår i valgperiode, konstituerer landsbestyrelsen sig selv 
frem til førstkommende generalforsamling.  
 

Stk. 12 Landbestyrelsesmedlemmer vælges for to valgperioder ad gangen. En 
valgperiode løber fra en ordinær generalforsamling til næstkommende ordinære 
generalforsamling. I ulige år vælges tre medlemmer og i lige år vælges fire 
medlemmer. Suppleanter vælges for én valgperiode. Såfremt et 
landsbestyrelsesmedlem udtræder inden udløbet af en valgperiode, indtræder 
en suppleant i dennes sted indtil næste ordinære generalforsamling. Hvis et 
landbestyrelsesmedlem i løbet af den første valgperiode forlader 
landsbestyrelsen vælges på næstkommende ordinære generalforsamling et nyt 
landsbestyrelsesmedlem for én valgperiode. Såfremt et 
landsbestyrelsesmedlem tager orlov under valgperioden, indtræder en 
suppleant i dennes sted så længe orloven varer.  
 

Stk. 13 Øvrige bestemmelser for DFUNKs generalforsamling: 

1) Generalforsamlingen åbnes af forpersonsskabet. 
 

2) Landsbestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent, referent og 
stemmetællere. Dirigenten må ikke være medlem af landsbestyrelsen. 
Afstemning om valg af dirigent, referent og stemmetællere ledes af 
landsbestyrelsen. 
 

3) Mødet afvikles efter den udsendte endelige dagsorden. 
 

4) Dirigenten leder generalforsamlingen på upartisk vis, og såfremt dirigenten 
ønsker at deltage i debatten, skal generalforsamlingens godkendelse foreligge. 
 

5) Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk 
orden opretholdes. 
 

6) Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet hvis denne ikke holder sig til 
det forelæggende punkt. 
 



7) Hvis der til samme spørgsmål foreligger mere end et forslag, stiller 
dirigenten det med vidtgående til afstemning først. 
 

8) Ændringsforslag til indsendte forslag kan fremsættes inden afstemning. 
 

9) Hvis dirigenten skønner at der er tvivl om afstemningsresultatet, optælles 
stemmerne af stemmetællerne. Ved stemmelighed vil forslaget falde. 
 

Stk. 14 Generalforsamlingen fører beslutninger til referat, som efter 
landsmødets afslutning underskrives af dirigent, referent og landsforperson. 
Referatet formidles til medlemmerne inden for en måned efter 
generalforsamlingens afslutning.  
 

Stk. 15 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis landsforpersonen eller 
landsbestyrelsen finder det nødvendigt. Der kan kræves ekstraordinær 
generalforsamling såfremt 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer 
ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes tre uger i forvejen med 
angivelse af dagsorden. 

 

§ 6. Landsbestyrelsen 
Stk. 1 Landsbestyrelsen består af en landsforperson, en politisk 
næstforperson, en organisatorisk næstforperson, en økonomiansvarlig samt op 
til 3 menige medlemmer valgt på generalforsamlingen.  
 

Stk. 2 Landsbestyrelsen er DFUNKs øverste myndighed mellem 
generalforsamlingerne.  
 

Stk. 3 Landsbestyrelisen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 

Stk. 4 Landsbestyrelsen varetager den daglige ledelse af DFUNK, herunder: 

1) Udarbejder budget og regnskab 
 

2) Udarbejder handleplaner og strategier. 
 

3) Er ansvarlig for landsdækkende aktiviteter. 
 

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

5) Nedsætter udvalg samt arbejdsgrupper til varetagelse af ad hoc-opgaver. 

 
6) Etablerer og vedligeholder kontakten til regionsgrupperne og medlemmerne 
generelt. 



 
7) Er ansvarlig for at forberede generalforsamlingen. 

 
8) Koordinerer DFUNKs samarbejde med DFH 
 

Stk. 5 Landsbestyrelsen kan ansætte et sekretariat til at understøtte og 
udvikle organisationens aktiviteter i overensstemmelse med landsbestyrelsens 
og generalforsamlingens beslutninger. Sekretariatet ledes af en 
sekretariatsleder, der kan ansætte egne medarbejdere, og kan efter aftale med 
landsforpersonen tegne organisationen over for offentlige myndigheder og i 
administrative sammenhænge. 

Stk. 6 DFUNK tegnes af landsforpersonen, jf. §6. stk. 5 

Stk. 7 Ved forpersonsskifte forpligter den afgående forperson sig på at stå til 
rådighed som sparringspartner for den nye forperson for at sikre en god 
overlevering på posten.  

 

§7. Regionale grupper 
Stk. 1 I DFUNK arbejdes der med 7 regioner: Hovedstaden, Sjælland, Fyn, 
Sydjylland, Vestjylland, Østjylland og Nordjylland. Grænsen imellem region 
Østjylland og Vestjylland drages således, at Silkeborg Kommune hører til 
Østjylland, mens Skive, Holstebro, Herning, Viborg og Ikast-Brande 
Kommuner hører til Vestjylland. Udover Fyn og Sydjylland følger de øvrige 
regionsgrænser de officielle danske regioners grænser. 
 

Stk. 2 Der kan oprettes én regionsforening i hver af landets syv regioner. 
Regionsforeningerne godkendes af DFUNKs landsbestyrelse.  
 

Stk. 3 Regionsforeninger har til opgave at varetage DFUNKs interesser i den 
pågældende region, og kan igangsætte aktiviteter på regionalt plan så længe 
disse ikke strider imod landsforeningens vedtægter. 
 

Stk. 4 Forpersonen i hver regionsforening er ansvarlig for kontakten til 
landsbestyrelsen med mindre der i regionsforeningen er udpeget en anden 
kontaktperson. I regionale grupper, der endnu ikke er etableret som forening, 
vælges en kontaktperson, der er ansvarlig for kontakten til bestyrelsen, samt 
en økonomiansvarlig.  
 

Stk. 5 Forpersonen/kontaktpersonen er ansvarlig for at landsbestyrelsen samt 
sekretariatet er orienteret som aktiviteter i regionen og at medlemmerne i 
regionen er orienteret om aktiviteter på landsplan. Kassereren/den 
økonomiansvarlige er ansvarlig for regionsforeningens/- gruppens økonomi og 
skal kunne redegøre for økonomien på landsbestyrelsens forlangende.  
 

Stk. 6 Regionsforeninger skal senest en måned inden DFUNKs 
generalforsamling aflevere årsberetning og regnskab for det forgangne år til 



landsbestyrelsen. Gruppens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. 
 

Stk. 7 Der kan i regionsforeninger oprettes lokalgrupper efter behov. 
Lokalgrupperne godkendes af og refererer til regionsforeningen, som følger og 
støtter lokalgrupperne. Regionsforeningen videregiver relevante oplysninger 
fra lokalgruppen til DFUNKs landsbestyrelse og omvendt. 
 

Stk. 8 Der kan i regionsforeninger oprettes lokalforeninger efter behov. 
Lokalforeningerne godkendes af landsbestyrelsen og refererer til 
regionsforeningen, som følger og støtter lokalforeningerne.  
 

Regionsforeningen videregiver relevante oplysninger fra lokalforeninger til 
DFUNKs landsbestyrelse og omvendt. 
 

Stk. 9 Landsbestyrelsen kan vælge at nedlægge regionsforeninger, 
lokalforeninger eller lokalgrupper, hvis de arbejder imod DFUNKs vedtægter og 
formål. En sådan nedlæggelse vil først finde sted efter en skriftlig advarsel. 
 

Stk. 10 Hvis en regionsforening, lokalforening eller lokalgruppe nedlægges, 
overtager DFUNKs landsbestyrelse forvaltningen af den nedlagte gruppes 
aktiver mv.  
 

Stk. 11 En regionsforening, lokalforening eller lokalgruppes midler kan ikke 
anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden for DFUNK eller Dansk 
Flygtningehjælp.  

 

§ 8. Økonomi 
Stk. 1 Landsbestyrelsen har det fulde ansvar for landsforeningen DFUNKs 
anliggender, herunder forvaltning af foreningens midler. 
 

Stk. 2 Det er den økonomiansvarliges ansvar at holde landsbestyrelsen 
løbende underrettet om organisationens økonomi samt I samarbejde med den 
økonomiansvarlige på sekretariatet at udarbejde regnskab og status til 
generalforsamlingen. 
 

Stk. 3 Regnskabs- og kontingentåret følger kalenderåret. 
 

Stk. 4 DFUNKs regnskaber revideres af den på generalforsamlingen valgte 
interne revisor, der foretager den kritiske revision. Den interne revisor skal til 
enhver tid have adgang til organisationens regnskab. Ekstern revision 
foretages af en af landsbestyrelsen udpeget autoriseret revisor. 
 

Stk. 5 Kontingentindtægter fordeles således, at landsbestyrelsen årligt i 
januar fastsætter et beløb som udbetales til hver regionsforening. Endvidere 
modtager hver regionsforening halvtreds procent af kontingentet i den region, 



hvor det enkelte medlem er bosat.  De resterende kontingentindtægter går til 
landsforeningen DFUNK. 

 

§9. Foreningens ophør 
Stk. 1 Ophør af foreningen kræver at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer på generalforsamlingen. 
 

Stk. 2 I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens aktiver Dansk 
Flygtningehjælp. 

 

 

 

 

 

 

24. oktober 2020 
 
 
 
Jeton Kryeziu  
Landsforperson 


