Navn:
§1
Organisationens navn er "Kristendemokraterne i Viborg kommune".

Formål:
§2
Kommuneorganisationens opgave er at fremme Kristendemokraternes formål i Viborg (stor)kommune, således 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".

Medlemmer:
§3
Kommuneorganisationens medlemmer er de medlemmer af Kristendemokraterne, som er bosat i Viborg kommune.

Generalforsamlingen:
§4
Kommuneorganisationens højeste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært holdes hvert år i november.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen - forslag om vedtægtsændringer dog 2 måneder før.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Forelæggelse af revideret regnskab

4.

Valg af:
a.

3 bestyrelsesmedlemmer i ulige og 4 i lige år, valgperiode 2 år. Det tilstræbes, at der i bestyrelsen
sidder et medlem fra hver af de 6 "gamle" kommuner.

b.

2 suppleanter, valgperiode 1 år

c.

1 revisor og 1 revisorsuppleant, valgperiode 1 år

5.

Indkomne forslag

6.

Politisk drøftelse

7.

Eventuelt

§5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller hvis mindst
1/3 af kommuneorganisationens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom. Indkaldes
generalforsamlingen efter krav fra medlemmerne, skal den finde sted senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget
ønsket. Ved forslag om vedtægtsændringer er fristen dog 2 måneder.

Bestyrelsen:
§6
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Den konstituerer sig efter hvert valg med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
§7
Bestyrelsen indkaldes af formanden med mindst 2 ugers varsel. Møder afholdes, når formanden eller 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
§8
Sekretæren udarbejder referat fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
§9
Bestyrelsen varetager kontakten til medlemmerne.

Byrådsvalg:
§10
Bestyrelsen lader senest et år før et kommende byrådsvalg blandt medlemmerne indkalde forslag til kandidater og
indhenter tilsagn fra disse. Bestyrelsen har den endelige afgørelse i spørgsmål vedrørende opstillingsmøde, procedure,
lister og kandidater. Kandidaterne og bestyrelsen drøfter og afklarer eventuelt valgforbund med andre lister og
færdiggør valgprogram.

Økonomi:
§11
Bestyrelsen disponerer over organisationens midler med ansvar over for generalforsamlingen. I økonomiske spørgsmål
tegnes kommuneorganisationen af formanden og/eller kassereren.

Vedtægter:
§12
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Forslag skal være udsendt
sammen med indkaldelsen.
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