
VEDTÆGTER FOR LANDSSAMMENSLUTNINGEN

AF HANDELSSKOLEELEVER
Vedtaget på Generalforsamlingen d. 23. april 2022

Kapitel 1: Navn og formål
§ 1 Foreningens navn er Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

Navnet forkortes LH og oversættes til engelsk: Danish Union of Business
Students.

§ 2 LH’s formål er:
a. at koordinere handelsskoleelevernes uddannelsespolitiske interesser

og varetage disse over for skole og myndigheder.
b. at sikre handelsskoleelevernes indflydelse på skolerne gennem en

styrkelse af skolernes elevdemokrati.

§ 3 LH er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation.

Kapitel 2: Medlemsforhold
§ 4 Alle handelsskoleelever er medlemmer af LH, når deres respektive elevråd

har indbetalt kontingent. Medlemskab gælder indtil udmeldelse.
stk. 2 Kun elever, der er indskrevet på en HHX-, Merkantil EUX- eller

Merkantil EUD-uddannelse og personer som er i mesterlære,
skolepraktik eller på hovedforløb inden for det merkantile område,
kan være medlemmer.

stk. 3 Elever på afdelinger af skoler, hvis elevråd ikke er at betragte som
medlemmer jf. § 4 kan deltage i vores arrangementer.

stk. 4 På afdelinger med separate råd for HHX-, EUD- og EUX-elever
anses hvert af disse råd for elevråd.

§ 5 Udmeldelse sker ved skriftlig begæring til LH’s sekretariat på
lh@handelselever.dk og effektueres straks. Beslutningen om udmeldelse
skal træffes ved flertal i skolens elevråd, og dokumentation herfor
fremlægges på sekretariatets forlangende.

§ 6 Handelsskoleelever kan påregne rådgivning af juridisk,
undervisningspolitisk, elevdemokratisk og økonomisk karakter.

§ 7 Ekskludering af et medlem sker jf. samværspolitikkens bestemmelser
herom.
stk. 2 Samværspolitikken skal revideres og vedtages på

medlemskonferencen og kan ikke omstødes, ændres, revideres
eller redigeres mellem medlemskonferencerne med undtaget af
generalforsamlingen.

stk. 3 Ændringer til samværspolitikken skal stemmes igennem med 2/3
flertal, ligesom vedtægter.

Kapitel 3: Kontingenter
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§ 8 Elevrådenes institutioner betaler jf. bekendtgørelse om elevråd ved
institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse
eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler,
studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen et årligt
kontingent, der er gældende for én kontingentperiode.
stk. 2 Kontingentperioden løber fra indmeldingsdatoen og et år frem, dog

med deltagelse på minimum og maksimalt én ordinær
Generalforsamling.

stk. 3 Kontingentet fastsættes på Medlemskonferencen.

Kapitel 4: Foreningens myndighed
§ 9 Foreningens myndighed er i hierarkisk faldende rækkefølge som følger:

a. Generalforsamlingen, jf. kap. 5
b. Medlemskonferencen, jf. kap. 6
c. Hovedbestyrelsen, jf. kap. 7
d. Forretningsudvalget, jf. kap. 8
e. Daglig Ledelse

§ 10 Daglig ledelse består af forpersonen &  to næstforpersoner
stk. 2 Hvert medlem af daglig ledelse vælger ved tiltrædelsen, hvorvidt

de ønsker at bære titlen forperson, forkvinde, formand hhv.
næstforperson, næstforkvinde, næstformand.

Kapitel 5: Generalforsamlingen
§ 11 Generalforsamlingen samles årligt i første halvår. Hovedbestyrelsen

udsender skriftlig indkaldelse og digitalt forhandlingsoplæg senest seks
uger før mødets afholdelse.
stk. 2 Forslag til vedtagelse på Generalforsamlingen skal være LH’s

sekretariat i hænde senest tre uger før Generalforsamlingens
afholdelse. Det er udelukkende hovedbestyrelsen, LH’s regioner og
elevråd der er at betragte som medlemmer jf. §4, der har mulighed
for at stille forslag og ændringsforslag.

stk. 3 Hovedbestyrelsen udsender digitalt et forhandlingsoplæg
indeholdende dagsorden, den gældende handlingsplan, program,
principprogram og vedtægter

stk. 4 Hovedbestyrelsen udsender digitalt forhandlingsoplægget samt
forretningsorden, beretninger, indkomne forslag og det reviderede
regnskab senest 2 uger før Generalforsamlingens afholdelse.

§ 12 Delegerede og observatører på Generalforsamlingen skal være indskrevet
på en af de i § 4 stk. 2 nævnte uddannelser eller være medlem af
hovedbestyrelsen.
stk. 2 Elever på afdelinger af skoler, hvis elevråd er at betragte som

medlemmer jf. §4 kan sende delegerede og et af hovedbestyrelsen
fastsat antal observatører til generalforsamlingen

2



stk. 3 For hver 100. elev tilkendes 1 delegeret. Dog minimum 3 delegerede
og maksimalt 8 delegerede pr. afdeling, hvoraf hver delegeret
maksimalt kan bære én stemme.

stk. 4 Elevråd, der ikke er medlemmer af LH eller ikke har betalt
kontingent i indeværende kontingentperiode, kan kun sende
observatører.

stk. 5 Delegerede har stemme- og taleret.
stk. 6 Gæster og observatører har taleret, men ikke stemmeret.
stk. 7 Hovedbestyrelsesmedlemmer er delegerede for foreningen og har

stemme- og taleret på generalforsamlingen.

§ 13 Hovedbestyrelsen kan invitere gæster til Generalforsamlingen.

§ 14 Hovedbestyrelsen vedtager dagsorden for mødet, som der mindst skal
indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigenter
b. Valg af referenter
c. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens politiske og organisatoriske

beretning
d. Godkendelse af regnskab
e. Indkomne forslag
f. Valg af:

1. Forperson, dog jf. § 10, stk. 2

2. Politisk Næstforperson, dog jf. § 10, stk. 2

3. Organisatorisk Næstforperson, dog jf. § 10, stk. 2

4. Politisk forretningsudvalgsmedlem

5. Organisatorisk forretningsudvalgsmedlem

6. EUD/EUX  forretningsudvalgsmedlem

7. HHX forretningsudvalgsmedlem

8. To HHX bestyrelsesmedlemmer

9. To EUD/EUX bestyrelsesmedlemmer

10. En kritisk revisor samt en suppleant

g. Udtalelser
h. Eventuelt

§ 15 Enhver udtalelse, der vedtages på generalforsamlingen, gælder til
generalforsamlingen 2 år efter, hvor den skal genbehandles.
stk. 2 Udtalelser kan udover bestemmelsen i stk. 1 løbende revideres på

stormøder.
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§ 16 Der udarbejdes af Generalforsamlingen et skriftligt beslutningsreferat, der
gøres tilgængeligt på LH’s hjemmeside senest seks uger efter
Generalforsamlingens afholdelse.

§ 17 Den ekstraordinære Generalforsamling træder sammen senest seks uger
efter ¾  af hovedbestyrelsen eller ti elevråd, der er at betragte som
medlemmer, jf. § 4, der er fordelt på tre regioner, skriftligt har begæret
dette. Den ekstraordinære generalforsamling følger bestemmelserne vedr.
den ordinære generalforsamling undtaget dog § 11, stk. 1-2 og 4, hvor
tidsfristerne nedsættes til det halve. Den ekstraordinære
generalforsamling er undtaget §14.

stk. 2 Hovedbestyrelsen vedtager dagsorden for mødet, som der mindst
skal indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigenter
b. Valg af referenter
c. Indkomne forslag
d. Valg af vacante hovedbestyrelses- og forretningsudvalgs

pladser
e. Udtalelser
f. Eventuelt

stk. 3 Alle elevråd som begærer ekstraordinær generalforsamling skal
skriftligt individuelt tilkendegive overfor LHs sekretariat, hvorfor
de ønsker at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Denne
skal være understøttet af et gyldigt referat af et elevrådsmøde hvor
dette begæres, samt være underskrevet af formandskabet fra
elevrådet.

Kapitel 6: Medlemskonferencen
§ 18 Medlemskonferencen sammentræder én gang årligt i sidste halvår.

stk. 2 Medlemskonferencens formål er at evaluere og analysere den
aktuelle uddannelsespolitiske situation i Danmark.

§ 19 Hovedbestyrelsen udsender digitalt mindst dagsorden, forretningsorden,
beretninger, indkomne forslag og budget senest seks uger før mødets
afholdelse.
stk. 2 Hovedbestyrelsen udsender herudover en indkaldelse pr. brev

senest seks uger før mødets afholdelse

§ 20 Delegerede og observatører på Medlemskonferencen skal være indskrevet
på en af de i § 4 stk. 2 nævnte uddannelser eller være medlem af
hovedbestyrelsen.
stk. 2 Elever på afdelinger af skoler, hvis elevråd er at betragte som

medlemmer jf. § 4 kan sende delegerede og et af hovedbestyrelsen
fastsat antal observatører til Medlemskonferencen.
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stk. 3 For hver 100. elev tilkendes 1 delegeret. Dog minimum 3 delegerede
og maksimalt 8 delegerede pr. afdeling, hvoraf hver delegeret
maksimalt kan bære én stemme.

stk. 4 Elevråd, der ikke er at betragte som medlemmer jf. §4, tillades at
sende et af hovedbestyrelsen fastsat antal observatører til
Medlemskonferencen.

stk. 5 Delegerede har stemme- og taleret.
stk. 6 Gæster og observatører har taleret, men ikke stemmeret.
stk. 7 Delegerede kan under Medlemskonferencens afholdelse indsende

forslag, ændringsforslag mv. som enkeltpersoner
stk. 8 Hovedbestyrelsesmedlemmer er delegerede for foreningen og har

derfor tale- og stemmeret til medlemskonferencen.

§ 21 Hovedbestyrelsen kan invitere gæster til Medlemskonferencen.

§ 22 Hovedbestyrelsen fremsætter et forslag til dagsorden for mødet mindst
indeholdende følgende punkter:

a. Valg af dirigenter
b. Valg af referenter
c. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens politiske og organisatoriske

beretning
d. Fastlæggelse af kontingent
e. Indkomne forslag
f. Behandling af budget
g. Udtalelser
h. Eventuel indsupplering af landsvalgte
i. Eventuelt

§ 23 Enhver udtalelse, der vedtages på medlemskonferencen, gælder til
medlemskonferencen 2 år efter, hvor den skal genbehandles.
stk. 2 Udtalelser kan udover bestemmelsen i stk. 1 løbende revideres på

stormøder.

Kapitel 7: Hovedbestyrelsen
§ 24 Hovedbestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem stormøder, jf.

§ 9. Hovedbestyrelsen er ansvarlig over for Generalforsamlingen og
Medlemskonferencen.

§ 25 Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget, jf. § 28,  to repræsentanter
pr. region., to HHX-repræsentanter og to EUD/EUX-repræsentanter.
stk. 2 Daglig ledelse aftræder generalforsamlingen officielt den 1. juli.
stk. 3 I tilfælde af forpersonens afgang suppleres denne af næstforperson

indtil førstkommende stormøde. I tilfælde af næstforpersonens
afgang vælges en ny næstforperson på førstkommende
hovedbestyrelsesmøde. Denne er valgt indtil førstkommende
stormøde.

stk. 4 I tilfælde af at et af de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer
fratræder sin post, vælger hovedbestyrelsen en suppleant, der har
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til ansvar at varetage dennes opgaver indtil førstkommende
stormøde.

§ 26 Hovedbestyrelsen kan meddele en eller flere personer prokura, dette
gælder i udgangspunkt to personer i daglig ledelse. Prokuraen kan af LH´s
hovedbestyrelse altid trækkes tilbage.

§ 27 Hovedbestyrelsen udarbejder og vedtager forretningsorden, regulativer for
hovedbestyrelsens og sekretariatets arbejde på førstkommende
hovedbestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen.
stk. 2 Såfremt mindst halvdelen af de i hovedbestyrelsen

stemmeberettigede ønsker en sag udsendt til høring eller
afstemning hos de enkelte elevråd, skal dette finde sted.

stk. 3 Blandt hovedbestyrelsens medlemmer udpeges et medlem som
overtager arbejdsgiveransvar for foreningens ansatte og som
ligeledes er ansvarlig for at ansætte personale. Denne kompetence
kan senere delegeres helt eller delvist af den ansvarlige.

Kapitel 8: Forretningsudvalget
§ 28 Forretningsudvalget består af forperson, politisk næstforperson,

organisatorisk næstforperson og fire landsvalgte, jf § 14, litra f, nr. 3-5, og
er LH’s ledelse mellem hovedbestyrelsesmøder.
stk. 2 Forretningsudvalget er underlagt hovedbestyrelsen,

Medlemskonferencen og Generalforsamlingen.
stk. 3 Forretningsudvalget arbejder ud fra det af hovedbestyrelsen valgte

kommissorium og står til ansvar over for hovedbestyrelsen.

§ 29 Forretningsudvalget er det koordinerende led, der leder arbejdet imellem
hovedbestyrelsesmøderne og er bindeled mellem sekretariatet,
hovedbestyrelse, aktive og udvalg.
stk. 2 I tilfælde af politiske eller organisatoriske sager der skulle være af

særlig presserende karakter, kan forretningsudvalget træffe
beslutning herom. Dette sker med baggrund i foreningens
principprogram, vedtægter, handlingsplan eller hovedbestyrelsens
beslutninger.

stk. 3 I sådanne tilfælde skal det på næstkommende
hovedbestyrelsesmøde behandles af hovedbestyrelsen.

Kapitel 9: Regioner
§ 30 Landets handelsskoler er inddelt i fem geografiske regioner: Nordjylland,

Midtjylland, Sydjylland, Sjælland og Hovedstadsområdet.
stk. 2 Region Nordjylland består af kommunerne Aalborg, Læsø,

Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord,
Rebild, Vesthimmerland, Morsø og Thisted kommuner

stk. 3 Region Midtjylland består kommunerne af Randers, Norddjurs,
Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Skanderborg, Odder, Samsø, Horsens,
Hedensted, Ikast-Brande, Silkeborg, Viborg, Herning,
Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner.
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stk. 4 Region Syddanmark består af kommunerne Vejle, Billund, Varde,
Fanø, Esbjerg, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Haderslev, Vejen,
Kolding, Fredericia, Middelfart, Nordfyn, Kerteminde, Odense,
Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø
kommuner

stk. 5 Region Sjælland består af kommunerne Roskilde, Slagelse,
Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø, Næstved, Ringsted, Lejre,
Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og
Lolland kommuner

stk. 6 Region Hovedstaden består af kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj,
Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, København,
Frederiksberg, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Gentofte, Gladsaxe,
Herlev, Ballerup, Egedal, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal,
Hørsholm, Allerød, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg,
Helsingør, Gribskov og Halsnæs kommuner samt Bornholms
Regionskommune og Ertholmene

stk. 7 Alle elever i regionen kan deltage i regionsarbejdet. Elever, der ikke
er at betragte som medlemmer jf. §4, har ikke stemmeret i
regionen.

stk. 8 Regionsbestyrelsen deltager i regionsmøderne med stemmeret.

§ 31 Regionerne fastsætter selv deres vedtægter, handlingsplaner og
arbejdsgange såfremt de er i overensstemmelse med landsforeningens.
Regionen skal afholde årsmøde minimum én gang årligt, hvorpå der
vælges regionsbestyrelse og revideres vedtægter. De reviderede vedtægter
skal være at finde på LH’s sekretariat senest to uger efter regionens
seneste behandling af disse.

Kapitel 10: Valghandlingen og valgbarhed
§ 32 Alle elever som opfylder LH’s medlemskrav er valgbare til LH’s poster.

Ydermere kan mennesker, der har fuldført en uddannelse inden for LH’s
område opnå valg op til et år efter endt uddannelse hvis et elevråd, der er
at betragte som medlem jf. § 4, opstiller vedkommende. Opstillinger til
forperson, næstforperson og forretningsudvalget skal være skriftlig
begrundet.
stk. 2 Undtaget er dog valget til de kritiske revisorer.
stk. 3 Man kan kun blive valgt til en tillidspost, både regionalt og

nationalt, såfremt man ikke besidder tillidsposter i andre elev- og
studenterorganisationer.

§ 33 Alle afstemninger og valg afgøres ved simpelt flertal, medmindre andet er
anført. Simpelt flertal forstås som flere stemmer for end imod, mens to
tredjedeles flertal forstås som dobbelt så mange stemmer for som imod.
Blanke og ugyldige stemmer i øvrigt regnes hverken som stemmer for eller
som stemmer imod.
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§ 34 Alle afstemninger foregår som udgangspunkt ved håndsoprækning, dog
undtaget personvalg, jf. § 36.

§ 35 En sjettedel af de delegerede eller mindst 20 delegerede kan begære
skriftlig afstemning.

§ 36 Alle personvalg og tillidsafstemninger er skriftlige og hemmelige
stk. 2 Ved personvalg hvor én post skal besættes, må der på hver

stemmeseddel kun støttes én kandidat. Er der flere end opstillinger
til én post, og opnår ingen kandidat simpelt flertal, afholdes en ny
afstemning med udelukkelse af den eller de kandidater med
færrest stemmer. Dette gentages, indtil en kandidat opnår simpelt
flertal, hvorefter denne er valgt. Ved afgørende stemmelighed
afholdes ny afstemning, og er der fortsat stemmelighed, foretages
offentlig lodtrækning.

stk. 3 Ved personvalg, hvor mere end en post skal besættes, må der
støttes et antal kandidater svarende til halvdelen af antallet af
poster, evt. rundet op; idet hver kandidat kun kan støttes én gang.
Kandidaten med flest stemmer vælges, indtil alle poster er besat.
Ved afgørende stemmelighed afholdes ny afstemning, og er der
fortsat stemmelighed, foretages offentlig lodtrækning.

stk. 4 Er der ved et personvalg højst opstillet det samme antal kandidater,
som der er poster, der skal besættes, foretages uanset stk. 2-3
tillidsafstemning. Kandidater, der opnår simpelt flertal, er valgt.

§ 37 Beslutninger om vedtægtsændringer kan kun ske på Generalforsamlingen
og vedtages med to tredjedeles flertal.

Kapitel 11: Sekretariatet
§ 38 LH’s daglige arbejde foregår fra foreningens sekretariat.

stk. 2 Sekretariatets opgave er at bistå hovedbestyrelsen i det arbejde, der
er blevet pålagt dem af Generalforsamlingen samt at fungere som
rådgiver og vejleder for eleverne, elevrådene og regionerne.

Kapitel 12: Økonomi
§ 39 LH’s regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

stk. 2 Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor samt af de to
kritiske revisorer.

stk. 3 Regnskaberne med skriftlige kommentarer fremlægges på
Generalforsamlingen.

§ 40 Hovedbestyrelsen udarbejder et budget til vedtagelse på
medlemskonferencen.

§ 41 LH kan ikke optage yderligere gæld udover max. kassekredit 100.000,-. LH
kan dog optage yderligere gæld i forbindelse med køb af fast ejendom.
stk. 2 Hovedbestyrelsen forpligter foreningen ved gældsoptagelse.

Kapitel 13: Opløsning
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§ 42 Forslag om opløsning af LH skal behandles på to, med mindst et og højst
tre måneders mellemrum, afholdte Generalforsamlinger.
stk. 2 Forslag om opløsning af LH er kun vedtaget, når der på begge

generalforsamlinger er opnået tre fjerdedeles flertal blandt de
fremmødte stemmeberettigede.

stk. 3 Samtidig med beslutningen om opløsning skal der træffes
beslutning om at overdrage LH’s midler til et projekt eller en
forening, som lever op til LH’s formålsparagraf.

Kapitel 14: Fortolkninger
§ 43 Alt hvad disse vedtægter ikke klart foreskriver underkastes

hovedbestyrelsens beslutning under ansvar over for Generalforsamlingen.

§ 44 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af det samlede
forslag på Generalforsamlingen.

§ 45 Generalforsamlingen og medlemskonferencen kan med fire femtedeles
flertal dispensere fra vedtægterne med undtagelse af kap. 10, 11, 13 og 14.
Denne dispensation gælder til mødet ophæves.
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