VEDTÆGTER FOR
KRISTENDEMOKRATERNE
I REGION NORDJYLLAND
NORDJYLLANDS STORKREDS
NAVN
§ 1 Organisationens navn er ”Kristendemokraterne i Nordjylland”.

FORMÅL
§ 2a Regionsorganisationens opgave er i Nordjylland 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.”
§ 2b Regionsorganisationen varetager også storkredsorganisationens opgaver i regionen hvis
primære opgave er i storkredsens område at koordinere forberedelserne til folketingsvalg med
reference til Kristendemokraternes hovedbestyrelse, og i tæt samspil med partiets
kommuneforeninger i storkredsen.

MEDLEMMER
§ 3 Regionsorganisationens medlemmer er de medlemmer af Kristendemokraterne, som er bosat i
Region Nordjylland.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 4 Regionsorganisationens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes en
gang årligt
Generalforsamlingen varsles i regionsorganisationens medlemsblad, Idé Politik og/eller ved brev /
mail og evt. på regionsorganisationens hjemmeside (www.kd.dk/nordjylland )senest 2 måneder
forud med angivelse af dagsorden, tid og sted. Regionsbestyrelsens forretningsudvalg opstiller
dagsordenen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være regionsformanden i hænde senest
1 måned før generalforsamlingen.
Ethvert medlem kan indsende forslag, men et forslag kan standses af regionsbestyrelsens
forretningsudvalg, hvis ikke det er underskrevet af 10 medlemmer eller 2 regionsbestyrelsesmedlemmer eller et bestyrelsesflertal i en kommuneorganisation.
Såfremt der er forslag fra medlemmerne skal disse bekendtgøres på hjemmesiden og eller i KDNord senest én uge før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning ved regionsformanden
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Regnskab, revideret af 2 revisorer
Politisk drøftelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af
a. Regionsformand
b. 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
c. 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
3.
4.
5.
6.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 5 Hvis et flertal i regionsbestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt over for
forretningsudvalget fremsætter motiveret ønske herom, skal forretningsudvalget senest 14 dage
efter modtagelsen have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, tid
og sted. Indkaldelsen skal ske skriftligt eller gennem Idé Politik og evt. på regionsorganisationens
hjemmeside (www.kd.dk/nordjylland ) med mindst 14 dages varsel. Den ekstraordinære
generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af ønsket.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
§ 6 Regionsbestyrelsen består af 7 valgte medlemmer + kommuneformænd, nemlig
a. Regionsformanden
b. 6 medlemmer
c. Samtlige kommuneformænd

VALG OG AFSTEMNINGER
§ 7 a. Regionsformanden vælges på den ordinære generalforsamling, og valgperioden er 1 år.
Regionsformanden skal vælges med absolut stemmeflertal. Forslag til formand skal være indgivet
til et af forretningsudvalgets medlemmer senest 14 dag før generalforsamlingen.
Forretningsudvalget undersøger, om de foreslåede er villige til at modtage valg. Hvis formanden
afgår i utide, overtager næstformanden formandsposten indtil næste ordinære generalforsamling.
Regionsbestyrelsen udpeger stedfortræder for formanden til hovedbestyrelsen.
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 (fx brevligt eller pr. e-mail).
Der kan skrives 1 til x (x=det antal, der skal vælges) navne på stemmesedlen: Nederste navn får 1
point, næstnederste får 2 point, tredjenederste får 3 point osv. De 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. Revisorernes valgperiode er 2 år. 1 revisor er på valg hvert år. Revisorsuppleantens valgperiode er
1 år. Begge kan vælges med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
d. Ved personvalg kan enhver stemmeberettiget forlange skriftlig afstemning. I andre sager kan
dirigenten eller mindst 1/5 af de stemmeberettigede forlange skriftlig afstemning.
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BESTYRELSENS FUNKTION
§ 8 a. Formanden leder arbejdet i bestyrelse og forretningsudvalg, har fast sæde i partiets
hovedbestyrelse og har ansvaret for partiets kontakt med landsorganisationen.
b. Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling med
næstformand, sekretær, kasserer og en person valgt af regionsbestyrelsen. Disse 4 udgør sammen
med regionsformanden forretningsudvalget. Alternativt kan bestyrelsen vælge at udpege en
kasserer, som ikke er medlem af bestyrelsen. Den valgte kasserer har referencepligt overfor
bestyrelsen.
c. Forretningsudvalget vælger et af sine medlemmer til stedfortræder for formanden til
hovedbestyrelsesmøder, hvor formanden er forhindret.
d. Ethvert medlem af regionsorganisationen kan kræve en sag behandlet i bestyrelsen.
e) Unge Kristendemokrater’s regionsformand (eller en stedfortræder), regionens valgte HBmedlemmer, Folketingsmedlemmer, folketingskandidater og regionsrådsmedlemmer deltager i
bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Forretningsudvalget kan indbyde andre til at deltage i et bestyrelsesmøde uden stemmeret.

KOMMUNEORGANISATIONER
§ 9 I hver kommune skal være en kommuneformand, en kommunesekretær og en
kommunekasserer.
For områder i regionen, hvor kommuneorganisationer endnu ikke fungerer, udpeger
regionsbestyrelsen de nødvendige tillidsfolk og underretter medlemmerne i området skriftligt
herom.

OPSTILLING AF KANDIDATER
Folketingsvalg:
§ 10 a. Senest et år efter at et folketingsvalg har været afholdt, lader regionsbestyrelsen blandt alle
regionens 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.
b. Storkredsbestyrelsen kan opstille kandidater udenfor opstillingskredsene.
c. 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.
Regionsrådsvalg
§ 11 Senest i februar i år med regionsrådsvalg lader bestyrelsen blandt medlemmerne indkalde
kandidatforslag til regionsrådsvalget, og indhenter tilsagn fra disse.
Bestyrelsen har den endelige afgørelse i spørgsmål vedrørende procedure, lister og kandidater.
I samråd med kandidaterne drøftes og afklares eventuelt valgforbund med andre lister.
Kandidatrækkefølgen fastlægges af et opstillingsmøde eller Regiongeneralforsamlingen.
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DELEGEREDE TIL LANDSMØDET
§ 12 Regionsformanden, evt. valgte medlemmer af Regionsrådet og medlemmer af partiets
hovedbestyrelse fra regionen er fødte delegerede til landsmøder. Herudover kan der være
delegeretpladser til rådighed i regionen, som ikke måtte være besat via udpegelse af
kommuneforeninger, disse pladser fordeles af regionsbestyrelsen. Delegerede skal i henhold til
landsvedtægterne være udpeget senest 2 måneder før landsmødet, hvorefter de fungerer indtil 31.
august det følgende år. Bestyrelsen udarbejder regler for fordelingen af delegeretpladser.

ØKONOMI
§ 14 Regionsbestyrelsen disponerer over organisationens midler med ansvar over for
generalforsamlingen. I økonomiske spørgsmål tegnes regionsorganisationen af regionsformanden
og/eller kassereren. Regionsorganisationens regnskabsår er kalenderåret. Regionsorganisationen kan
ikke opkræve lokalt medlemskontingent.

VEDTÆGTER
§ 15 Regionsorganisationen respekterer Kristendemokraternes landsvedtægter og forpligter sig til
om nødvendigt at ændre regionsorganisationens vedtægter efter påbud fra hovedbestyrelsen.
Andre vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en
generalforsamling.
Vedtaget på generalforsamlingen fredag den 11. 09.2020.
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