Kristendemokraterne i Københavns Storkreds vedtægter

Vedtægter for Kristendemokraterne i Københavns storkreds
Senest ændret d. 28.11.2006
NAVN
§ 1 Organisationens navn er ”Kristendemokraterne i Københavns storkreds”, også benævnt
”Kristendemokraterne i København (KD København)”.
FORMÅL
§ 2 Storkredsorganisationens primære opgave er:
a) i storkredsens område at koordinere forberedelserne til folketingsvalg med reference til
Kristendemokraternes hovedbestyrelse, og i tæt samspil med partiets kommuneforeninger i
storkredsen.
b) at fremme Kristendemokraternes politik i forhold til de folkevalgte kommunalbestyrelser i
storkredsens område, hvor der ikke eksisterer en kommuneforening.
c) Endvidere at fremme Kristendemokraternes formål, som det er udtrykt i § 2 i partiets
vedtægter.
MEDLEMMER
§ 3 Storkredsorganisationens medlemmer er de medlemmer af Kristendemokraterne, som er bosat i
storkredsen.
GENERALFORSAMLINGEN
§ 4 Storkredsorganisationens højeste myndighed er generalforsamlingen
stk. 1 Generalforsamlingen afholdes hvert år i september eller oktober måned inden landsmødet.
Indkaldelse
stk. 2 Storkredsbestyrelsen opstiller dagsordenen.
Generalforsamlingen varsles senest 3 uger forud med angivelse af tid og sted.
Generalforsamlingen varsles i Idé Politik, eller skriftligt per brev eller e-post med angivelse af
dagsorden. Dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Forslag
stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være storkredsformanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ethvert medlem kan indsende forslag, men et forslag kan standses af storkredsbestyrelsen, hvis ikke
det er underskrevet af 3 medlemmer.
Såfremt der er forslag fra medlemmerne skal disse offentliggøres senest én uge før
generalforsamlingen.
Dagsorden
stk. 4 Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Beretning ved storkredsformanden.
3. Revideret regnskab.
4. Politisk drøftelse.
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5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af
a.
Storkredsformand.
b. 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
c.
1 revisor og 1 revisorsuppleant.
d. For hver kommune i storkredsen uden en kommuneforening, vælges et medlem
som delegeret i egenskab af kommuneforeningsformand. Der vælges endvidere 2
suppleanter. Alle skal være bosiddende i pågældende kommune.
7. Eventuelt.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 5 Hvis et flertal i storkredsbestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt over for
storkredsbestyrelsen fremsætter motiveret ønske herom, skal storkredsbestyrelsen senest 14 dage
efter modtagelsen have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, tid
og sted. Indkaldelsen skal ske i henhold til §4 stk 2, dog med 14 dages varsel. Den ekstraordinære
generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af ønsket.
STORKREDSBESTYRELSEN
§ 6 Storkredsbestyrelsen består af storkredsformanden, 8 bestyrelsesmedlemmer valgt på
generalforsamlingen, samt en repræsentant fra hver kommuneforening. Storkredsens
folketingsmedlemmer og en repræsentant fra KDU kan deltage i bestyrelsens møder uden
stemmeret.
§ 7 Storkredsbestyrelsen konstituerer sig inden partiets landsmøde med næstformand, og kasserer.
§ 8 Storkredsformanden repræsenterer storkredsen som medlem af partiets hovedbestyrelse.
Storkredsbestyrelsen vælger en stedfortræder for storkredsformanden til hovedbestyrelsen.
§ 9 Hvis formanden afgår i utide, konstituerer storkredsbestyrelsen en ny formand for resten af
perioden.
VALG OG AFSTEMNINGER
§ 10
a. Storkredsformanden vælges på den ordinære generalforsamling, og valgperioden er 1 år.
Storkredsformanden skal vælges med flertal. Forslag til formand skal være indgivet til et af
storkredsbestyrelsens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen. Storkredsbestyrelsen
undersøger, om de foreslåede er villige til at modtage valg.
b. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode er 2 år. Halvdelen er på valg
hvert år. Forslag kan fremsættes på generalforsamlingen. Er den foreslåede ikke til stede, skal
tilsagn være indhentet skriftligt.
Der kan skrives 1 til x (x = det antal, der skal vælges, dog højst 4) navne på stemmesedlen:
Nederste navn får 1 point, næstnederste får 2 point, tredjenederste får 3 point osv. De x antal
opstillede med højeste pointtal er valgt for 2 år. De 2 næste står som suppleanter i 1 år i den valgte
rækkefølge. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
c. Revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år.
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d. Ved personvalg kan enhver stemmeberettiget forlange skriftlig afstemning. I andre sager kan
dirigenten eller mindst 1/5 af de stemmeberettigede forlange skriftlig afstemning.
OPSTILLING AF FOLKETINGSKANDIDATER
§ 11 Senest et år efter at et folketingsvalg har været afholdt, lader storkredsbestyrelsen blandt alle
storkredsens medlemmer indkalde forslag til folketingskandidater. Når skriftligt tilsagn fra de
foreslåede kandidater er indhentet, behandles kandidatforslagene i storkredsbestyrelsen og
godkendte kandidatforslag videresendes med henblik på godkendelse i hovedbestyrelsen.
Alle folketingskandidater i storkredsen opstilles sideordnet og med nominering i og af de enkelte
opstillingskredse i storkredsen.
§ 12 Storkredsbestyrelsen kan opstille kandidater udenfor opstillingskredsene.
§ 13 Storkredsbestyrelsen har ansvaret for, at partiets opstilling i storkredsen ordnes efter
valglovens regler, herunder at der gives meddelelse til rette myndigheder om nominering og
godkendelse af folketingskandidater.
KOMMUNALBESTYRELSESVALG
§ 14 Storkredsbestyrelsen lader senest et år før et kommende kommunalbestyrelsesvalg blandt
medlemmerne i den pågældende kommune indkalde forslag til kandidater og indhenter tilsagn fra
disse.
Bestyrelsen har den endelige afgørelse i spørgsmål vedrørende procedurer, lister, kandidater, samt
indgåelse af liste- og valgforbund. Valg af spidskandidat skal dog ske ved et medlemsmøde eller en
generalforsamling.
DELEGEREDE TIL LANDSMØDET
§ 15 Storkredsbestyrelsen udpeger delegerede til landsmødet i henhold til §2b. Hvis der er
delegeretpladser til overs kan bestyrelsen udpege medlemmer fra andre dele af storkredsen.
VEDTÆGTER
§ 16 Storkredsorganisationen respekterer Kristendemokraternes landsvedtægter og forpligter sig til
om nødvendigt at ændre storkredsorganisationens vedtægter efter påbud fra hovedbestyrelsen.
Andre vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en
generalforsamling.
§ 17 Storkredsorganisationen kan opløses af en enstemmig generalforsamling. Er der ikke
enstemmighed sker det på to af hinanden følgende generalforsamlinger. Ved opløsning overføres
storkredsorganisationens aktiver til partiets hovedkasse.

