Vedtægter for
KristenDemokraterne i Storkreds -/Region Sjælland
§1 Navn
Organisationens navn er
”KristenDemokraterne i Storkreds -/Region
Sjælland”.
§2 Formål
Det er organisationens opgave i Storkreds
-/Region Sjælland at fremme KristenDemokraternes politik i forhold til det folkevalgte
regionsråd, herunder opstille kandidater til
regionsvalg og at gennemføre valgkampagner.
Ligeså er det organisationens primære
opgave at koordinere forberedelserne til
folketingsvalg indenfor storkredsen/regionen
med reference til partiets hovedbestyrelse, og
i tæt samarbejde med storkredsens kommuneforeninger.
(Jvfr. KD’s landsvedtægter §§24 og 25).
KristenDemokraterne er et politisk parti, der
ønsker at præge samfundet ud fra det kristne
livs- og menneskesyn, som det kommer til
udtryk i partiets principprogram.
§3 Medlemmer
Storkreds-/Regions-organisationens medlemmer, er de medlemmer af KristenDemokraterne, som har har bopæl i Region Sjælland.
§4 Ordinær generalforsamling
Storkreds-/Regions-organisationens højeste
myndighed er generalforsamlingen, der
afholdes hvert år senest i marts måned.
Generalforsamlingen varsles via brev/email
og på organisationens hjemmeside senest 3
uger forud med angivelse af dagsorden, tid og
sted.

Storkreds-/regionsbestyrelsen opstiller
dagsorden. Forslag, der 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,
medmindre det er underskrevet af mindst 10
medlemmer, eller 2 storkredsbestyrelsesmedlemmer, eller et flertal fra en kommuneforening. Indsendte forslag, der skal behandles
på generalforsamlingen, skal offentliggøres
senest 1 uge før.
Dagsordenen skal indeholde:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Beretning ved formanden
3) Regnskab, revideret af 2 revisorer
4) Politisk drøftelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af
a) storkreds-/regionsformand
b) 4 bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter
c) 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7) Eventuelt
§5 Ekstraordinær generalforsamling
Hvis et flertal i storkreds-/regionsbestyrelsen
eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt
overfor storkreds-/regionsbestyrelsen fremsætter motiveret ønske herom, skal storkreds
-/regionsbestyrelsen senest 14 dage efter
modtagelsen have indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling med angivelse af dagsorden, tid og sted. Indkaldelsen skal ske med
14 dages varsel via brev/mail eller gennem
Idé Politik og eventuelt på storkredsens/regionens hjemmeside.
Den ekstraordinære generalforsamling skal
afholdes senest 5 uger efter modtagelse af
ønsket.

§6 Storkreds-/regionsbestyrelsen
Storkreds-/regionsbestyrelsen består af
formanden, repræsentanter for kommuneforeningerne samt af 8 bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen for en
periode af 2 år således, at der hvert år er 4
på valg.
Storkredsens/regionens folketingskandidater,
folketingsmedlemmer og en repræsentant for
KDup kan deltage i bestyrelsens møder uden
stemmeret.
Storkreds-/regionsbestyrelsen konstituerer
sig inden partiets landsmøde og senest 1
måned efter generalforsamlingen med
næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden repræsenterer storkredsen/regionen som medlem af partiets hovedbestyrelse. Storkreds-/regionsbestyrelsen vælger en
stedfortræder for formanden til hovedbestyrelsen.
Storkreds-/regionsbestyrelsens sekretær
udarbejder beslutningsreferat for generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og opstillingsmøder.
Hvis formanden afgår i utide, konstituerer
bestyrelsen en ny formand for resten af
perioden.
§6 stk. 1 Forretningsudvalget
Forretningsudvalget (FU) består af storkreds-/
regionsbestyrelsens formand, næstformand
og kasserer. FU forestår den daglige ledelse
efter de af storkreds-/regionsbestyrelsen
fastlagte retningslinjer.

§7 Valg og afstemninger
A) Storkreds-/regionsformanden vælges
på den ordinære generalforsamling for
et år ad gangen. Formanden skal
vælges med absolut stemmeflertal.
Forslag til formand skal være et af
bestyrelsens medlemmer i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen undersøger, om de
foreslåede er villige til at modtage
valg.
B) De på generalforsamlingen valgte
bestyrelsesmedlemmers valgperiode er

2 år. Halvdelen er på valg hvert år.
Forslag til bestyrelsesvalget kan fremsættes på generalforsamlingen. Er den
foreslåede ikke tilstede, skal tilsagn
være indhentet skriftligt.
Der kan skrives fra 1 til 4 navne på
stemmesedlen: nederste navn får 1
point, næstnederste får 2 point,
tredjenederste 3 point og så
fremdeles. De 4 med højeste pointtal
er valgt for 2 år. De to næste står som
suppleanter for 1 år i valgte
rækkefølge. Ved stemmelighed
foretages lodtrækning.
C) Revisorerne vælges for 2 år. 1 Revisor
er på valg hvert år. Revisorsuppleanten
vælges for 1 år. De 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.
E) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Dette gælder også for en
ekstraordinær generalforsamling.
§8 Bestyrelsens funktion
A) Storkreds-/regionsformanden leder
arbejdet i bestyrelsen og har ansvaret
for storkredsens/regionens kontakt til
landsorganisationen. Formanden har
fast sæde i hovedbestyrelsen.
Formanden har ligeledes kontakten til
regionsråd og øvrige samarbejdspartnere i regionen.
B) Næstformanden er mødeleder ved
bestyrelsesmøderne, og er stedfortræder for formanden ved hovedbestyrelsesmøderne. Næstformanden sidder
på regionens mandat på landsmødet.
C) Der nedsættes et valgudvalg, der har
til opgave at koordinere folketingsvalget i regionen. Udvalget skal bestå
af formanden, næstformand, kasserer
og yderligere 4 personer centralt
placeret i KristenDemokraternes
arbejde i regionen.
D) Udover disse poster kan bestyrelsen
konstituere sig med redaktør af med-

lemsblad, webmaster, ungdoms-iværksætter, storkreds/regionskonsulent.
E) Bestyrelsen kan desuden nedsætte de
ad hoc-udvalg, der findes gavnlige for
partiets arbejde i regionen.
F) Ethvert medlem af storkreds-/regionsorganisationen kan kræve en sag
behandlet i bestyrelsen. Sagen skal
indsendes skriftligt til FU, hvorefter
den behandles på førstkommende
bestyrelsesmøde.
G) Ønsker et bestyrelsesmedlem en sag
behandlet i storkreds-/regionsbestyrelsen, fremlægge denne for FU,
hvorefter den behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
H) Bestyrelsen har ansvaret for opstilling
af folketingskandidater i regionen,
ligesom det er bestyrelsen, der har
ansvaret for valgkampen.
I) Bestyrelsen har ansvaret for opstilling
af liste til regionsvalget. Listen skal så
vidt muligt have repræsentanter for
alle egne af regionen. Bestyrelsen har
ansvaret for valgkampen.
J) KDup’s storkreds-/regionsformand
eller en anden fra KDup’s formandskab
deltager i bestyrelsens møder uden
stemmeret.
K) Valgte hovedbestyrelsesmedlemmer
fra regionen deltager i bestyrelsens
møder uden stemmeret.
L) KD’s regionrådsmedlemmer deltager i
bestyrelsens møder uden stemmeret.
M) Folketingskandidater og KD’s
folketingsmedlemmer deltager i
bestyrelsens møder uden stemmeret.
N) FU kan indbyde andre til at deltage i
bestyrelsens møder uden stemmeret.
De indbudte skal have relevans for
partiets arbejde i regionen.
§9 Opstilling af kandidater
1. Folketingsvalg
Senest et år efter et folketingsvalg indkalder
bestyrelsen forslag til folketingskandidater
blandt storkredsens/regionens medlemmer.

Der indhentes skriftlige tilsagn fra de foreslåede kandidater, hvorefter bestyrelsen
behandler forslagene. Godkendte kandidatforslag videresendes til hovedbestyrelsen for
endelig godkendelse.
Alle folketingskandidater i storkredsen/regionen opstilles sideordnet og med nominering i
og af de enkelte opstillingskredse.
2 Regionsvalg
Senest i februar måned i det år, der er valg til
regionsrådet, indkalder bestyrelsen forslag til
kandidater. Der indhentes skriftlige tilsagn fra
de foreslåede kandidater. Bestyrelsen har den
endelige afgørelse vedrørende procedure,
lister og kandidater.
Kandidaternes rækkefølge fastlægges på et
opstillingsmøde eller regionsorganisationens
generalforsamling. Alle kandidater opstilles
sideordnet.
I samråd med kandidaterne drøfter og
afklarer bestyrelsen eventuelt valgteknisk
samarbejde med andre lister.
§10 Delegerede til landsmødet
Storkreds-/regionsformanden, evt. valgte
medlemmer af Regionsrådet og storkredsens/
regionens medlemmer af partiets hovedbestyrelse er fødte delegerede til landsmøder.
Herudover kan der være delegeretpladser til
rådighed i storkredsen/regionen, som ikke
måtte være besat af kommuneforeningers
udpegede delegerede.
Delegerede skal i henhold til landsvedtægterne være udpeget senest 2 måneder før landsmødet, hvorefter de fungerer som delegerede
frem til 31. august det følgende år.
Bestyrelsen udarbejder regler for fordelingen
af delegeretpladser i storkredsen/regionen.
§11 Økonomi
Med ansvar overfor generalforsamlingen
disponerer storkreds-/regions-bestyrelsen
over organisationens økonomiske midler.
Formanden og/eller kassereren tegner
storkreds-/regions-organisationen i økonomiske spørgsmål.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Og
regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
Bestyrelsen opretter en valgfond, hvor der
afsættes midler til afholdelse af regions- og
folketingsvalg.
Storkreds-/regions-bestyrelsen og kassereren
er bemyndiget til at finde midler til KristenDemokraternes arbejde i regionen.
Storkreds-/regions-bestyrelsen kan ikke
opkræve lokalt kontingent.

§12 Vedtægter og ophør
Storkreds-/regions-organisationen respekterer KristenDemokraternes landsvedtægter og
forpligter sig til om nødvendigt at ændre sine
vedtægter efter påbud fra hovedbestyrelsen.
Ændring i vedtægterne kræver tilslutning fra
mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Ændringerne skal forelægges
landsorganisationen til godkendelse.
Storkreds-/regions-organisationen kan
opløses af en enstemmig generalforsamling.
Er der ikke enstemmighed, kræver det flertal
på to af hinanden følgende
generalforsamlinger.
Ved opløsning overføres organisationens
aktiver til KristenDemokraternes hovedkasse.
KristenDemokraterne i Region/Storkreds Sjælland

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i
Ringsted 30. november 2006.
Seneste ændring på generalforsamlingen i
Dianalund Borgerhus den 5. august 2021.

