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Skoleåret 2017-2018
1. Yduns vedtægter skal godkendes af rektor.
2. Ydun er ansvarlig for festernes afvikling og oprydningen efter aftale med pedellen/Tom
Mortensen.
3. Der må ved festerne sælges sodavand, almindelig øl og Somersby. Der skal serveres
sodavand og evt. andre alkoholfrie drikke ved alle festerne. Eleverne må ikke indtage
drikkevarer, der ikke er købt på stedet. Alt skal serveres i plasticglas, og flasker må ikke
komme udenfor barområdet.
4. Omtale af udvalget og dets aktiviteter skal være sober og overholde principperne for god
markedsføringsskik, herunder at der ikke i reklamer for fester mv. er omtale af, billeder af
eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.
5. Der er kun adgang for skolens elever. Ydun checker studiekort ved indgangen. Der er ikke
adgang uden studiekort.
6. Hvis der er behov for pedelbistand til opstilling af scene mv. træffes aftale med pedellerne
senest en uge før festen afvikles.
7. Skolens ledelse laver en plan for læredeltagelse og eksterne vagter ved festerne. Ydun får
besked om, hvilke lærere der deltager i god tid inden festen.
8. Festarrangørerne skal være ædru under festen og ved oprydningen efter festen.
9. Der afleveres et program til Tom Mortensen senest en uge før festens afholdelse.
10. Ydun er økonomisk ansvarlig for festen, og Ydun hæfter for ødelæggelser der sker i
forbindelse med festen.
11. Ydun betaler for rengøring og dørvagt ved festerne.
12. Der afleveres et festregnskab for hver fest til Kaj Ove Steffansen senest en uge efter festens
afholdelse. Regnskabet er ledsaget af bilag for alle posterne.
13. Yduns årsregnskab er offentlig og afleveres til Tom Mortensen og gennemses af Kaj Ove
Steffansen.
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14. Yduns midler skal anvendes til arrangementer for skolens elever og til gavn for alle skolens
elever. Yduns midler må ikke anvendes til arrangementer udenfor skolens område og til
arrangementer for Yduns medlemmer alene.
15. Yduns penge kan under festen opbevares på kontoret – og derudover har Ydun sin egen
konto.
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