VEDTÆGTER for kredsen Ungt Lys
Dansk Center for Lys
Revideret og vedtaget den 12. april 2018

§1.

Navn

Organisationens navn er Ungt Lys.

§2.

Tilknytning

Nærværende vedtægter gælder i tillæg til de generelle vedtægter for foreningen Dansk Center for Lys
[”DCL”].

§3.

Formål

Ungt Lys er en kreds tilhørende Dansk Center for Lys. Kredsens formål er at skabe en platform for
netværksdannelse for unge og studerende på tværs af lys branchen og ydermere udbrede kendskabet til og
fremme forståelsen for god og hensigtsmæssig belysning herunder det generelle lys, det funktionsbestemte
lys og det stemningsgivende lys indenfor kunst- og dagslys.
Ungt Lys udgør hermed et centralt forum for dialog, debat og vidensformidling omkring lys og belysning
med udgangspunkt i dansk kontekst.
Formålet søges nået ved afholdelse af workshops, kurser, foredrag og medlemsmøder. Ungt Lys kan
deltage i udførelsen af midlertidige installationer og ikke-kommercielle aktiviteter.

§4.

Struktur

Ungt Lys’ ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen består af mellem 4 og 10 Ungt Lys-medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer kan blive siddende så længe lysten er til stede og så længe der hersker enighed om
medlemmets deltagelse.
Fratrædelse fra bestyrelsen skal varsles én måned inden fratrædelse med forbehold for at der er opnået
konsensus omkring arbejdsopgaver.
Nye medlemmer til bestyrelsen udpeges af Ungt Lys’ medlemmerne ved afstemning (ved et fysisk møde,
der meddeles minimum 4 uger før afholdelse, eller elektronisk).
Beslutninger i bestyrelsen træffes på demokratisk vis ved månedlige bestyrelsesmøder. Stemmeafgivning i
bestyrelsen sker ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til andet medlem af bestyrelsen.

§5.

Medlemmer

Stk. 1. Medlemmer i Ungt Lys optages såfremt de opfylder én eller flere af nedenstående krav:
- Er under 30 år
- Er under uddannelse
- Har afsluttet en uddannelse for mindre end 3 år siden
Stk. 2. Indmeldelse sker på Ungt Lys’ indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet
har betalt kontingent (jf. §6). Ved indmeldelsen betales for indeværende kvartal og følgende kvartaler frem
til næste 1/1.
Stk. 3. Udmeldelse af Ungt Lys skal foregå skriftligt til regnskabsafdelingen hos Dansk Center for Lys. Betales
kontingentet ikke, betragtes medlemskabet som ophørt. Udmeldelse sker med minimum 3 måneders varsel
til den næste 1/1.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af hovedbestyrelsen fastsat kontingent (jf. §6). Kontingentet opkræves
forud for hvert kalenderår.

§6.

Adgang til medlemsmøder m.m.

Medlemmer af Ungt Lys har adgang til alle DCL’s medlemsmøder til almindelig medlemspris.
Til Ungt Lys’ arrangementer har medlemmer samt eventuelt særligt indbudte gæster adgang. Mod betaling
af minimum 150 kr. ekstra kan ikke-medlemmer eventuelt købe sig adgang.
Antallet af pladser varierer fra arrangement til arrangement – ved knaphed fordeles pladserne efter først til
mølle-princippet.

§7.

Ungt Lys aktiviteter

Til aktiviteterne indkaldes alle Ungt Lys’ medlemmer via DCL’s nyhedsbrev senest 4 uger før aktivitetens
afholdelse.
Fagligt søges møderne tilrettelagt, således at en bred dækning af medlemmernes interesser tilgodeses. Da
DCL er et ukommercielt forum, må møderne ikke være salgsorienterede. Eventuel sponsorering af f.eks.
lokaler eller forplejning må derfor nøje overvejes i forhold til ovenstående, og godkendes af en enig Ungt
Lys bestyrelse. I tvivlstilfælde godkender DCL’s direktør.

§8.

Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år af hovedbestyrelsen, og er pr. 01.01.2016 fastsat til 350 kr. årligt, hvoraf
100 kr. er øremærket til Ungt Lys arrangementer.

§9.

Økonomi

Til dokumenterede omkostninger i forbindelse med Ungt Lys aktiviteter giver selskabet Dansk Center for
Lys et årligt bidrag, hvis størrelse er fastsat af selskabets forretningsudvalg.
Kredsens regnskabsår er kalenderåret. Kredsens regnskab revideres af DCL’s revisor.

Omkostninger ved Ungt Lys’ aktiviteter skal bortset fra bidrag fra DCL kunne dækkes af indtægterne fra
medlemmers og gæsters deltagelsesgebyrer. Med omkostninger mener f.eks. entrébilletter, lokaleleje,
forplejning ved kredsmøder, gaver til foredragsholdere og lignende. Kredsbestyrelsen hæfter ikke for
eventuelle underskud, men underskuddet forsøges hentet ind ved efterfølgende arrangementer. Ligeledes
forbliver et eventuelt overskud på Ungt Lys’ interne konto, og anvendes til aktiviteter i det følgende år.
En medlemskreds kan ikke udadtil optræde selvstændigt, og DCL hæfter for forpligtelser og for gæld stiftet
af kredsbestyrelsen, idet forpligtelser over 10.000 kr. forudgående godkendes af DCL’s direktør.

§10.

Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer i nuværende vedtægter vedtages af hovedbestyrelsen, og skal varsles minimum fire uger
før et hovedbestyrelsesmøde.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kan besluttes af hovedbestyrelsen, når mindst 2/3 af dets medlemmer stemmer
derfor.

§11.

Titler og sociale netværker

Ungt Lys bestyrelsesmedlemmer må gerne omtale bestyrelsesposterne i sociale medier, såsom LinkedIn og
Facebook, idet det påhviler medlemmerne til enhver tid at holde oplysningerne opdaterede.
•
•
•
•

Omtalen skal tilføjes som ”Volunteer Experience”
Som organisation (”Organization”) anføres Danish Lighting Center (Dansk Center for Lys)
Som rolle (”Role”) skal følgende anvendes:
o Formand for Ungt Lys’ bestyrelse (Chairman of the ‘Ungt Lys’ Board)
o Medlem af Ungt Lys’ bestyrelse (Member of the ‘Ungt Lys’ Board)
Som formål (”Cause”) anføres ingenting specifikt.

DCL’s kredse må ikke have selvstændige grupper eller companies på sociale medier, idet Ungt Lys dog har
en lukket gruppe på Facebook.

§12.

Ophør og likvidation

Eventuelt ophør besluttes af DCL’s hovedbestyrelse.

Vedtaget af DCL’s hovedbestyrelse den 12. april 2018.

