
Vedtægter for 

RØD-GRØN UNGDOM 
Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 1. marts 2020. 

 
 
§1 Navn og formål 
Stk. 1 Organisationens navn er Rød-Grøn Ungdom. På engelsk kaldes organisationen Young Red-
Greens. Organisationen bruger forkortelsen RGU. 
 
Stk. 2 Rød-Grøn Ungdom organiserer unge i kampen for et demokratisk, socialistisk og 
feministisk samfund, der passer på vores klima, miljø og natur.  
 
Stk. 3 Rød-Grøn Ungdom støtter Enhedslisten til og mellem kommunalvalg, regionsrådsvalg, 
folketingsvalg og EU-parlamentsvalg. 
 
 
§2 Om vedtægterne 
Stk. 1 Vedtægterne fastlægger rammerne for organisationen. I vedtægterne skitseres 
opbygningen af Rød-Grøn Ungdom, medlemmernes rettigheder og varetagelsen af 
organisationens økonomi. 
 
Stk. 2 Opstår der mellem landsmøderne uenighed om, hvordan vedtægterne skal forstås, 
gælder forretningsudvalgets tolkning, indtil hovedbestyrelsen giver sin tolkning. 
Hovedbestyrelsens afgørelse kan ankes på et landsmøde. 
 
Stk. 3 Vedtægterne kan ændres på et landsmøde, hvis der stilles forslag herom, og hvis et flertal 
af landsmødets stemmeberettigede bakker op om disse. De ændrede vedtægter træder i kraft 
ved landsmødets afslutning. 
 
 
§3 Medlemskab 
Stk. 1 Enhver, der endnu ikke er fyldt 30 år, og som anerkender Rød-Grøn Ungdoms vedtægter og 
politiske platform, kan være medlem af Rød-Grøn Ungdom. 
 
Stk. 2 Et medlem af Rød-Grøn Ungdom kan ikke samtidig være medlem af andre partier, 
ungdomspartier eller partilignende organisationer ud over Enhedslisten. 
 
Stk. 3 Et medlem af Rød-Grøn Ungdom kan ikke samtidig være medlem af et alternativ til de 
overenskomstbærende fagforeninger. 
 



Stk. 4 Enhver, som er fyldt 30 år, og som overholder stk. 1, stk. 2 og stk. 3, kan opnå 
støttemedlemskab af Rød-Grøn Ungdom. Støttemedlemmer har ikke medlemsrettigheder i Rød-
Grøn Ungdom. 
Stk. 5 Forretningsudvalget kan afvise anmodning om medlemskab såfremt ansøgeren ikke 
overholder §3 stk. 1, stk. 2 eller stk. 3. Såfremt anmodning om medlemskab afvises, skal der 
foreligge skriftlig begrundelse herfor. 
 
Stk. 5 Såfremt et medlem overtræder vedtægternes bestemmelser, åbenlyst modarbejder 
organisationens vedtagne beslutninger eller på anden vis skader Rød-Grøn Ungdom, kan 
medlemmet tildeles advarsler, fratages tillidsposter, blive suspenderet midlertidigt eller 
ekskluderes fra Rød-Grøn Ungdom. Ved suspension eller ekskludering skal medlemmet have 
skriftlig begrundelse herfor. 
 
Stk. 6 Tildelingen af advarsler, fratagelsen af tillidsposter og suspendering kan foretages af enten 
forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen med øjeblikkelig virkning. 
 
Stk. 7 En beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes ved to tredjedeles flertal, af enten 
hovedbestyrelsen eller landsmødet. Eksklusion af et medlem indebærer, at vedkommende 
umiddelbart mister retten til at melde sig ind i organisationen igen, muligheden for at deltage i 
eksterne arrangementer samt alle medlemsrettigheder.  
 
Stk. 8 Et medlem er sikret retten til at blive hørt i en partshøring, før der kan træffes sanktioner. 
 
Stk. 9 Et ekskluderet medlem har alene retten til at anke afgørelsen om sin egen eksklusion. Et 
ekskluderet medlem kan tidligst et år efter eksklusionen ansøge om nyt medlemskab. 
 
 
§4 Kontingent 
Stk. 1 Kontingentet indbetales til Rød-Grøn Ungdoms landsorganisation en gang årligt. 
Landsmødet fastsætter kontingentets størrelse. 
 
Stk. 2 Betaler et medlem ikke sit årlige kontingent, bortfalder vedkommendes medlemskab ved 
mere end seks måneders kontingentrestance. 
 
 
§5 Landsmødet 
Stk. 1 Landsmødet er den øverste myndighed i Rød-Grøn Ungdom. Landsmødet afholdes hvert 
år i foråret, men kan ikke afholdes under valgkampe. 
 
Stk. 2 Landsmødet er åbent for alle medlemmer af Rød-Grøn Ungdom og gæster inviteret af 
hovedbestyrelsen. Ethvert medlem har tale- og stemmeret på landsmødet og er valgbart. 
Gæster kan tildeles taleret. 
 
Stk. 3 Hovedbestyrelsen indkalder til landsmødet mindst otte uger inden dets afholdelse. 
Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og foreløbigt sted. 
 



Stk. 4 Senest 6 uger inden landsmødets afholdelse skal indkomne forslag til punkter på 
dagsordenen være hovedbestyrelsen i hænde. 
 
Stk. 5 Senest fire uger inden landsmødets afholdelse udsendes forslag til dagsorden for mødet, 
hovedbestyrelsens årsberetning og regnskab samt forslag til forretningsorden, budget og 
strategi. 
 
Stk. 5 Landsmødet skal som minimum behandle valg af referenter, hovedbestyrelsens 
årsberetning, regnskab, budget, vedtægter, politisk platform og strategi. 
 
Stk. 6 Landsmødet vælger et forretningsudvalg. Der vælges en økonomiansvarlig og syv øvrige 
medlemmer til forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen kan indsupplere nye medlemmer til 
forretningsudvalget i tilfælde af, at et medlem trækker sig. Alle i organisationen kan stille op til 
den ledige plads, medmindre deres tillidshverv eller andre vedtægtsbestemmelser forhindrer 
dem. 
 
Stk. 7 Landsmødet vælger to kritiske revisorer. Disse kan ikke besidde andre tillidsposter i 
landsorganisation. 
 
Stk. 8 Landsmødet åbnes af et medlem af forretningsudvalget, som leder valget af dirigenter. De 
valgte dirigenter forestår herefter godkendelse af mødets rettidige indkaldelse og behandling af 
dagsorden og forretningsorden for mødet. 
 
Stk. 9 Såfremt en fjerdedel af medlemmerne eller halvdelen af afdelingerne kræver det, 
indkaldes der til et ekstraordinært landsmøde. Senest fire uger inden det ekstraordinære 
landsmødes afholdelse udsender indkaldere forslag til dagsorden for mødet. 
  
 
§6 Hovedbestyrelsen 
Stk. 1 Hovedbestyrelsen er Rød-Grøn Ungdoms øverste myndighed mellem landsmøderne. 
 
Stk. 2 Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget samt repræsentanter fra 
lokalafdelingerne. Hver lokalafdeling har ret til en repræsentant i hovedbestyrelsen. 
Lokalafdelinger med over 15 medlemmer har ret til to repræsentanter, mens lokalafdelinger 
med over 30 medlemmer har ret til tre repræsentanter. 
 
Stk. 3 Hver lokalafdeling skal vælge mindst en suppleant, som kan repræsentere afdelingen i 
tilfælde af en repræsentants fravær. Suppleanter har taleret på alle hovedbestyrelsens møder 
og stemmeret ved repræsentantens fravær. 
 
Stk. 4 Hovedbestyrelsen skal indkaldes til mindst seks årlige møder. Forretningsudvalget eller en 
tredjedel af hovedbestyrelsen kan indkalde til hovedbestyrelsesmøde med forslag til dagsorden. 
 
Stk. 5 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ⅓ af medlemmerne er til stede. 
 



Stk. 6 Medlemmer har ret til at deltage på hovedbestyrelsesmøder som observatører uden tale- 
og stemmeret. 
 
Stk. 7 Hovedbestyrelsen kan invitere observatører til at deltage i hovedbestyrelsesmøder med 
taleret. 
 
Stk. 8 Hovedbestyrelsen kan revidere det af landsmødet vedtagne budget. 
  
 
§7 Forretningsudvalget 
Stk. 1 Forretningsudvalget er Rød-Grøn Ungdoms øverste myndighed mellem 
hovedbestyrelsesmøderne og leder organisationens daglige arbejde i tråd med landsmødets og 
hovedbestyrelsens vedtagelser. 
 
Stk. 2 Forretningsudvalget har følgende opgaver: 
• Forberedelse og indkaldelse af hovedbestyrelsesmøder 
• Gennemførsel af landsmødets udstukne strategi 
• Understøttelse af lokalafdelinger 
• Intern og ekstern kommunikation 
• Administration 
 
Stk. 3 Forretningsudvalget fordeler selv sine opgaver og mødes som udgangspunkt ugentligt. 
 
Stk. 4 Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst en tredjedel af medlemmerne er til 
stede. 
 
Stk. 5 Såfremt et medlem af forretningsudvalget fratræder sin post, kan hovedbestyrelsen 
indsupplere et nyt medlem. 
 
Stk. 6 Et givent køn må maksimalt udgøre en over halvdelen af forretningsudvalgets medlemmer, 
såfremt det er muligt. Køn defineres her ud fra 3 kategorier: kvinde, mand, andet/non-binær. 
 
  
§8 Lokalafdelinger 
Stk. 1 I ethvert geografisk afgrænset område, hvor der findes tre eller flere medlemmer, kan der 
oprettes en lokalafdeling. 
 
Stk. 2 Forretningsudvalget godkender oprettelsen af nye afdelinger. 
 
Stk. 3 Afdelinger vælger selv en bestyrelse, som består af mindst tre medlemmer, hvoraf en skal 
være økonomiansvarlig og en skal være kontaktperson. 
 
Stk. 4 Afdelinger skal mindst én gang årligt eller når mindst en tredjedel af medlemmerne kræver 
det afholde generalforsamling, hvor afdelingens bestyrelse vælges. Generalforsamlingen skal 
desuden behandle regnskab og budget. 
 



Stk. 5 Medlemsmøder i afdelingen kan indsupplere medlemmer til dennes bestyrelse. 
 
Stk. 6 Hvis en afdeling ophører med at eksistere, tilfalder dennes økonomiske midler og ejendom 
Rød-Grøn Ungdoms landsorganisation. 
 
  
§9 Økonomi 
Stk. 1 Rød-Grøn Ungdoms regnskabsår følger kalenderåret. 
 
Stk. 2 Rød-Grøn Ungdoms regnskab føres af den økonomiansvarlige inden for de, af 
hovedbestyrelsen og landsmødet, udstukne retningslinjer og i henhold til god regnskabsskik. 
 
Stk. 3 Rød-Grøn Ungdom tegnes udadtil ved underskrift af den økonomiansvarlige og et fast 
andet forretningsudvalgsmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg eller pantsætning 
af fast ejendom tegnes Rød-Grøn Ungdom af den samlede hovedbestyrelse. 
 
 
§10 Opløsning 
Stk. 1 For at opløse Rød-Grøn Ungdom kræves to på hinanden følgende landsmøder med 
mindst tre og højst seks måneders mellemrum, hvoraf det andet landsmøde kun skal behandle 
forslaget om opløsning. 
 
Stk. 2 Forslag om opløsning skal være forretningsudvalget i hænde senest to måneder før det 
ordinære landsmøde og kræver ⅔ flertal på begge de to på hinanden følgende landsmøder for 
at vedtages. 
 
Stk. 3 I tilfælde af opløsning tilfalder Rød-Grøn Ungdoms ejendele Enhedslisten. 


