Vedtægter for Kristendemokraterne i Thisted Kommune.
§ 1. NAVN
Organisationens navn er ”Kristendemokraterne i Thisted kommune”.
§ 2. FORMÅL
Kommuneorganisationens opgave er, i Thisted 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. MEDLEMMER
Kommuneorganisationens medlemmer er de medlemmer af Kristendemokraterne,
som er bosat i Thisted kommune.
§ 4. GENERALFORSAMLINGEN
Kommuneorganisationens højeste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært
afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med
mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde:
Formanden leder valg af ordstyrer og to stemmetællere.
Formandens beretning.
Debat og godkendelse af beretning.
Forelæggelse af revideret regnskab.
Debat og godkendelse af revideret regnskab.
Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen).
Valg til bestyrelsen. Der vælges 2 medlemmer på ulige årstal og 3 medlemmer på
lige årstal.
Valg af revisor.
Politisk drøftelse.
Eventuelt.

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt et flertal af bestyrelsens
medlemmer ønsker det, eller mindst 1/3 af kommuneforeningens medlemmer
fremsætter motiveret (begrundet?) skriftligt ønske herom. Indkaldes
generalforsamlingen efter krav fra medlemmerne, skal den finde sted senest på
månedsdagen efter, at bestyrelsen har modtaget ønsket. Ved forslag om
vedtægtsændringer er fristen dog 2 måneder.
§ 6. BESTYRELSEN
Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand, næstformand, kasserer
og sekretær. Den vælger endvidere stedfortrædere til regionsbestyrelsen. Såfremt
der er en KDU i foreningen i kommunen, skal en repræsentant herfra indbydes til
bestyrelsensmøder, dog uden stemmeret.
§ 7. Bestyrelsen indkaldes af formanden med mindst 2 ugers varsel. Møder afholdes
når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dog mindst 4 gange
årligt.
§ 8. Sekretæren udarbejder beslutningsreferat for generalforsamlinger og
bestyrelsesmøder.
§ 9. KOMMUNALBESTYRELSESVALG
Bestyrelsen lader, senest 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 og
kandidater. I samråd med kandidaterne drøftes og afklares eventuelt valgforbund
med andre lister. Der tilstræbes geografisk spredning af kandidater.
§ 10. ØKONOMI
Bestyrelsen disponerer over organisationens midler med ansvar over for
generalforsamlingen. I økonomiske spørgsmål tegnes kommuneorganisationen af
formanden og/eller kassereren. Kommuneorganisationens regnskabsår går fra den
1. januar til den 31. december.
§ 11. VEDTÆGTER
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer på
generalforsamlingen. Forslag skal være udsendt sammen med indkaldelsen.
Ændringer skal godkendes af landsorganisationen.

