Vedtægter
for Kristendemokraternes kommuneforening
i Herning kommune.
§ 1. Foreningen er en del af Kristendemokraternes landsorganisation og respekterer dennes
vedtægter såvel som regionorganisationen i Region Midtjylland og storkredsorganisationen.
§ 2. Foreningens opgave er, i Herning Kommune, at fremme Kristendemokraternes formål, som det
er udtrykt i § 2 i partiets vedtægter:
”Kristendemokraterne er et politisk parti, der ønsker at præge samfundet ud fra det kristne livs- og
menneskesyn, sådan som det kommer til udtryk i partiets principprogram.”
§ 3. Foreningens medlemmer er de medlemmer af Kristendemokraterne, som er bosat i Herning
Kommune.
Generalforsamling
§ 4. Kommuneorganisationens højeste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært afholdes
hvert år i februar, første gang februar 2007. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3
ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 5. Der tilstræbes en geografisk fordelt repræsentation i bestyrelsen. Hvis ikke alle de 4 gamle
kommuner bliver repræsenteret i bestyrelsen ved det ordinære valg, kan bestyrelsen sikre det ved
selvsupplering af op til 2 ekstra bestyrelsesmedlemmer.
§ 6. Dagsorden skal indeholde:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning ved formanden
3. Drøftelse og godkendelse af beretningen
4. Forelæggelse af revideret regnskab.
5. Drøftelse og godkendelse af regnskabet.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er to år (i ulige år vælges fire, lige år fem).
7. Valg af 2 suppleanter. Valgperioden er et år.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er et år.
9. Valg af revisorsuppleant. Valgperioden er et år.
10. Indkomne forslag.
11. Politisk drøftelse.
12. Eventuel.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker
det, eller såfremt mindst 1/3 af kommuneforeningens medlemmer fremsætter motiveret skriftligt
ønske herom. Indkaldes generalforsamlingen efter krav fra medlemmerne, skal den finde sted senest
på månedsdagen efter, at bestyrelsen har medtaget ønsket. Ved forslag om vedtægtsændringer er
fristen dog to måneder.

Bestyrelsen
§ 8. Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig
efter hvert valg med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt et medlem til KD’s
storkredsbestyrelse.
En repræsentant for KDup og partiets byrådsmedlemmer i Herning byråd kan deltage i bestyrelsens
møder uden stemmeret.
Bestyrelsen indkaldes af formanden med mindst en uges varsel. Møderne afholdes, når formanden
eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Sekretæren udarbejder beslutningsreferat for generalforsamling og bestyrelsesmøder inden 8 dage
efter afholdt møde.
§ 9. Bestyrelsen lader ca. et år før et kommende kommunalbestyrelsesvalg blandt medlemmerne
indkalde forslag til kandidater og indhenter tilsagn fra disse.
Bestyrelsen har den endelige afgørelse i spørgsmål vedrørende procedurer, lister, kandidater og
valgforbundsaftale med andre partier.
§ 10. Bestyrelsen disponerer over organisationens midler med ansvar over for generalforsamlingen.
I økonomiske spørgsmål tegnes kommuneorganisationen af formanden og / eller kassereren.
Kommuneorganisationens regnskabsår er kalenderåret.
Valgkredsbestyrelser
§ 11. Kommunen er opdelt i 2 valgkredse. Hver valgkredsbestyrelse består af de medlemmer af
kommuneforeningen som har bopæl i valgkredsen.
Hver valgkredsbestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 12. Valgkredsbestyrelsen har ansvar for 1) kredsens opstilling og valg af folketingskandidat,
2) profilering af kandidaten, 3) udarbejdelse af en valgplan, 4) og gennemførelsen af valgplanen i
forbindelse med folketingsvalg.
Generelle bestemmelser
§ 13. Afstemninger, hvor det ikke drejer sig om personvalg, sker ved håndsoprækning. Dog kan 1
person forlange skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 14. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Forslag
herom skal være udsendt sammen med indkaldelsen.
§ 15. Kommuneforeningen kan kun opløses efter beslutning med 2/3 flertal af de afgivne stemmer
på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Den sidste generalforsamling træffer bestemmelse
om anvendelse af kommuneforeningens midler i overensstemmelse med landsvedtægterne
Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2016.

