Vedtægter for KristenDemokraterne i Odense Kommune
NAVN:
§ 1.
Foreningens navn er ”KristenDemokraterne i Odense Kommune”, som forkortes ”KD Odense”.
Forkortelsen skal anvendes i alle sammenhænge herunder på stemmesedler ved offentlige valg efter
anvisning fra partisekretær.
FORMÅL:
§ 2.
Foreningens opgave er at fremme KristenDemokraternes politik i Odense kommune. Foreningens
primære opgave er at koordinere forberedelserne til kommune- og regionsvalg.
Foreningens opgave er desuden at medvirke ved opstilling af folketingskandidater for de 3 Odense
kredse.
Opgaverne udføres med reference til og i tæt samarbejde med storkredsens bestyrelse.
MEDLEMMER:
§ 3.
Foreningens medlemmer er de medlemmer af KristenDemokraterne, der har bopæl i Odense
kommune.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
§ 4.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes hvert år senest i april måned.
Generalforsamlingen varsles skriftligt overfor medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen
med angivelse af dagsorden, tid og sted. Foreningens bestyrelse opstiller dagsordenen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen. Ethvert medlem kan indsende forslag. Eventuelt indkomne forslag udsendes,
så de er medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Beretning ved formanden
3) Regnskab (revideret af valgt revisor)
4) Politisk drøftelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af
a) Formand (vælges hvert år)
b) 2-4 bestyrelsesmedlemmer
c) 2 suppleanter.
c) 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
7) Eventuelt.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
§ 5.
Hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt over for foreningsbestyrelsen
fremsætter motiveret ønske herom, skal bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelsen have indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, tid og sted.
Indkaldelsen skal ske skriftligt som beskrevet under § 4.

KOMMUNEFORENINGENS BESTYRELSE:
§ 6.
Bestyrelsen består af formanden, samt 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Formanden repræsenterer
foreningen i Storkredsens bestyrelse, og bestyrelsen vælger en stedfortræder for formanden.
Hvis formanden afgår i utide, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand for resten af perioden.
VALG OG AFSTEMNINGER:
§ 7.
a) Bestyrelsesmedlemmers valgperiode er 2 år. Halvdelen er på valg hvert år.
Forslag til personvalg kan fremsættes på generalforsamlingen. Er den foreslåede ikke til stede, skal
tilsagn være indhentet skriftligt.
Formanden er på valg hvert år.
b) Revisorens valgperiode er 1 år. Revisorsuppleantens valgperiode er 1 år. Begge kan vælges med
simpelt stemmeflertal.
Medlemmer kan deltage virtuelt (online) i generalforsamlingen, såfremt det tilbydes som en mulighed.
Afstemninger ved valg kan ligeledes ske virtuelt under generalforsamlingen, pr. mail eller SMS.
Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
c) 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 BYRÅDSKANDIDATER:
§ 8.
Senest tre år efter, at et byrådsvalg har været afholdt, lader bestyrelsen blandt alle foreningens
medlemmer indkalde forslag til byrådskandidater. Når skriftligt tilsagn fra de foreslåede kandidater er
indhentet, behandles kandidatforslagene i bestyrelsen som godkender kandidaterne.
DELEGEREDE TIL LANDSMØDET:
§9
Foreningen indstiller delegerede til storkredsen.

ØKONOMI:
§ 10
a) Bestyrelsen disponerer over organisationens økonomiske midler med ansvar overfor generalforsamlingen.
b) I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formanden og/eller kassereren.
c) Regnskabsåret følger kalenderåret.
d) Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
e) Opløses foreningen, tilfalder de til enhver tid stående midler storkredsorganisationen.
VEDTÆGTER:
§ 11
a) Foreningen skal respektere KristenDemokraternes landsvedtægter og forpligter sig til om nødvendigt
at ændre sine vedtægter efter påbud fra storkredsen eller landsorganisationen.
b) Ændringer i vedtægterne kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
c) Foreningen kan opløses af en enstemmig generalforsamling. Er der ikke enstemmighed, sker det
med almindeligt flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger.
Organisationens aktiver overføres ved opløsning til Storkredsen.

Vedtaget på generalforsamlingen i Odense den 21. juni 2021.

