Vedtægter
for

Venstre Vejle By
Foreningens navn er Venstre Vejle By. Foreningen har hjemsted i Vejle kommune. Den er tilsluttet
Venstres landsorganisation, hvis vedtægter er forpligtende for foreningen
§1. Formål
Foreningens formål er:
1. gennem medlemskab, møder, udsendelse af skriftligt materiale og anden
oplysningsvirksomhed at samle alle borgere, der vil støtte en politik i tilslutning til de
principper, der angives i Venstres program.
2. at virke for oplysning om politiske og folkelige spørgsmål.
§2. Medlemsskab
Som medlem kan optages enhver borger, der vil støtte Venstres politik.
Bestyrelsen kan nægte optagelse af eller udelukke medlemmer, der modarbejder foreningens formål.
Medlemmer, der udelukkes, har ret til at få bestyrelsens afgørelse indanket for generalforsamlingen. I
ganske særlige tilfælde kan en eksklusion forelægges Venstres hovedbestyrelse til endelig afgørelse.
Medlemmer kan kun være medlem af en forening.
Stk. 2.
Kontingentet dækker 1 år, fra januar og til december
Stk. 3.
Stemmeret på generalforsamling og opstillingsmøde, kræver betalt kontingent.
Stk. 4.
Medlemmer af VU der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforeningen med
deres VU‐medlemskab, 1 uge efter de har tilmeldt sig en vælgerforening.
Stk. 5.
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Kontingent der opkræves af vælgerforeningen, dækker også kommuneforening, kredsbestyrelse,
regionsbestyrelse og landsorganisation.
Stk. 6.
Et medlem der flytter fra en forening og til en anden, og som har betalt kontingent i denne periode,
skal ikke opkræves igen.
§ 3. Opgaver og ansvar
Vælgerforeningens opgaver og ansvar:
‐ Medlemshvervning
‐ Medlemspleje og gentegning
‐ Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere
‐ Deltagelse i nærdemokratiet
‐ Sikre V‐aktivitet i nærområderne
‐ Kommunalvalg ‐ med evt. opstilling af kandidater, jf. § 17 i Venstres vedtægter
‐ Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen
‐ Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering,
‐ Indberetning af medlemstal til kommuneforeningen
‐ Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger
§ 4. Generalforsamling
Der afholdes hvert år inden 1. marts ordinær generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal
behandles:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold.
Behandling af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
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6. Fremlæggelse af budget – herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af delegerede til landsmødet.
10. Valg af 2 revisorer og suppleanter.
11. Eventuelt
Stk. 2.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annonce i VAF og udsendelse til
medlemmerne på E‐mail/post, samt på hjemmesiden. Indkaldelsen skal indeholde
generalforsamlingens dagsorden.
Stk. 3.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, når enten a) formanden, b) 1/ 3 af
bestyrelsens medlemmer eller c) 25 % af medlemmerne skriftligt udtrykker ønske herom.
Stk. 4.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt til formanden senest 1. januar.
Formanden foranlediger derpå forslaget opført som et særskilt punkt på dagsordenen og udsendt til
medlemmerne, så det er disse i hænde inden generalforsamlingen.
Stk. 5.
Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Ved alle afstemninger – bortset fra vedtægtsændringer jfr. § 7 – gælder reglen om simpelt flertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning skal foretages, når én af de mødte
stemmeberettige udtrykker ønske herom, eller dirigenten beslutter det.
Stk. 6.
Der gennemføres en politisk debat i forbindelse med generalforsamlingen
§5 Opstillingsmøde
Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder i vælgerforeningen har alle medlemmer, der
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‐

har betalt kontingent til vælgerforeningen senest 7 dage før opstillingsmødet

‐

har bopæl i kommunen

Stk. 2.
Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, på samme måde som ved
generalforsamlingen.
§ 6. Bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 personer nemlig a) formanden (der er på valg hvert år) samt b)
8 bestyrelsesmedlemmer (der med 4 skiftevis er på valg hvert andet år). De 2 bestyrelsessuppleanter
er på valg hvert år.
Stk. 2.
Bestyrelsen supplerer sig med 2 repræsentanter fra VU, hvis dette er muligt.
Stk. 3.
Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand,
Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller udenfor bestyrelsens midte.
Stk. 4.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter generalforsamlingen
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden
Stk. 6.
Bestyrelsen tager initiativ til nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper, udpeget i og udenfor
bestyrelsen.
Stk. 7.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemsskab
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§ 7 Ændring af vedtægter
Foreningens vedtægter kan ændres, når:
a) forslag herom har været optaget på en generalforsamlings dagsorden
b) ændringsforslag på denne er blevet vedtaget af to tredjedele af de tilstedeværende
stemmeberettigede.

§8 Økonomi
Midler til dækning af vælgerforeningens virksomhed er primært kontingentindtægter
Stk. 2.
Inden 1. februar skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til
kommuneforeningens formand. Indberetningen lægges til grund for kommuneforeningens
opkrævning af kontingent hos vælgerforeningen
Stk. 3.
Inden 15. februar skal bestyrelsen indbetale kontingent til kommuneforeningen for
kommuneforeningen, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation
Stk. 4.
Bestemmelserne i stk. 2 og 3 bortfalder, hvis kommuneforeningen varetager de administrative
opgaver, der knytter sig medlemskontingent og medlemsregistrering
§ 9. Fællesbestemmelser
Foreningen er desuden forpligtet af fællesbestemmelser i Venstres vedtægter §§ 42 – 50, samt §§ 51
og 52
I øvrigt er Venstres vedtægter til enhver tid gældende
§ 10 Ophævelse af foreningen

5

Foreningen kan ophæves, såfremt der for et forslag på generalforsamling er to tredjedele af de
afgivne stemmer, der stemmer for forslaget.
Ved en ophævelse af foreningen tilfalder dennes formue Venstre i Vejle kommune.
Fællesbestemmelser i Venstres vedtægter, jf. § 9 i denne standardvedtægt
Fællesbestemmelserne i Venstres vedtægter §§ 42 – 50 gælder som vedtægtsbestemmelser i
foreningen i det omfang, de angår foreningen. Venstres vedtægter er i øvrigt til enhver tid gældende
for foreningen og forpligter denne.
§ 42. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i vælgerforeninger og kommuneforeninger holdes, når formanden,
1/3 af bestyrelsen eller 1/4 af antal stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31.
december udtrykker ønske derom.
Stk. 2.
Anmodning skal sendes til foreningens formand, der skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling
senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.
Stk. 3.
Ekstraordinært landsmøde holdes, når partiets formand eller 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer
udtrykker ønske derom.
§ 43. Betingelser for opstilling til valg
Ingen kan blive opstillet som kandidat for Venstre ved valg til kommunalbestyrelse / byråd,
regionsråd, Folketinget eller Europa‐Parlamentet uden at være medlem af en vælgerforening, jf. § 4 i
Venstres vedtægter.
§ 44. Valg til bestyrelser
Formands‐, næstformands‐, bestyrelses‐, suppleant‐ og revisorvalg gælder for et år, se dog stk. 2, 3, 4
og 5.
Stk. 2.
Bestyrelsesvalg i vælgerforeninger og kommuneforeninger samt revisorvalg kan gælde for to år ad

6

gangen, hvis det er besluttet på en generalforsamling.
Stk. 3.
Valg til kredsbestyrelse kan gælde frem til foreningernes første generalforsamling efter et
folketingsvalg, hvis det er besluttet på den generalforsamling/i de bestyrelser, der vælger formand og
medlem(mer).
Stk. 4.
Valg til regionsbestyrelse kan gælde frem til kommune foreningernes første generalforsamling efter et
regionsrådsvalg, hvis det er besluttet på generalforsamlingen.
Stk. 5.
Valg af formand for regionsbestyrelsen kan gælde frem til det konstituerende møde efter et
regionsrådsvalg, hvis det er besluttet af bestyrelsen eller det besluttende møde, der vælger formand.
§ 45. Afstemningsregler
Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.
Stk. 2.
Beslutninger træffes med absolut flertal (½ af de afgivne stemmer) ‐ se dog § 49 i Venstres vedtægter.
Beslutninger ved opstilling af kandidater til valg til Folketinget og Europa‐Parlamentet og af
spidskandidat til kommunale og regionale valg træffes ved absolut flertal (½ af de afgivne stemmer ‐
blanke stemmer betragtes som afgivne stemmer). Ved øvrige person afstemninger kan andre
afstemningsmetoder benyttes.
Stk. 3.
Forslag til valg af formænd, næstformænd og kandidater skal foreligge skriftligt, inden valghandlingen
påbegyndes. Afstemning skal ske skriftligt, hvis 1/5 af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker
ønske derom, eller hvis dirigenten beslutter det.
Formands‐, næstformands‐ og kandidatvalg skal dog foregå ved skriftlig afstemning, når mere end én
person erklærer sig villig til at modtage valg.
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Stk. 4.
En generalforsamling, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse kan beslutte at benytte urafstemning ved
opstilling af spidskandidat/folketingskandidat efter §§ 17, 22 og 27 i Venstres vedtægter. Ved
urafstemning gælder bestemmelserne i § 14, stk. 1, § 22, stk. 6 og § 27, stk. 8 i Venstres vedtægter.
§ 46. VU og LOF
Repræsentanter for VU og LOF, der tiltræder Venstres bestyrelser, har stemmeret på samme måde
som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2.
VU’s og LOF’s repræsentanter i Venstres bestyrelser skal have bopæl i kommunen, henholdsvis i
opstillingskreds eller i regionen.
Stk. 3.
Det er en forudsætning for VU’s repræsentation, at den repræsenterede forening hvert år gennemgår
sin medlemsliste og opfordrer alle medlemmer med valgret til at indmelde sig i en vælgerforening.
Stk. 4.
Det er en forudsætning for LOF’s repræsentation, at den valgte repræsentant er medlem af en
vælgerforening i kommunen.

§ 47. Regnskabsår
Regnskabs‐ og foreningsåret er kalenderåret.

§ 48. Tegningsret
Landsorganisationen forpligtes ved retshandler af landsorganisationens formand og kasserer i
forening eller i henhold til fuldmagt fra hovedbestyrelsen.
Stk. 2.
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En vælgerforening, kommuneforening, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse forpligtes ved
retshandler af bestyrelsens formand og kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem i forening eller i
henhold til fuldmagt fra pågældende bestyrelse.

§ 49. Eksklusion som medlem
Vælgerforeningens bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem, der modarbejder Venstres
interesser.
Stk. 2.
Kommuneforeningens bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem af en V‐gruppe i kommunalt
bestyrelse/byråd eller regionsråd, der modarbejder Venstres interesser, og som er medlem i en
vælgerforening i kommunen.
Stk. 3.
Medlemmet ‐ og evt. bisidder ‐ har fremmøde‐ og taleret ved sagens behandling i bestyrelsen, jf. stk.
1 og 2. Ved beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer
for en eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning.
Stk. 4.
Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter eksklusion efter stk. 1 og 2
skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for kommuneforeningens førstkommende
generalforsamling. Den ekskluderede har fremmøde‐ og taleret ved sagens behandling. For at
stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen
stemmer for.
Stk. 5.
Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter behandling på
kommuneforeningens generalforsamling, skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for
regionsbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig.
Den ekskluderede ‐ og evt. bisidder ‐ har fremmøde‐ og taleret ved sagens behandling i
regionsbestyrelsen.
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For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af regionsbestyrelsens medlemmer stemmer
for.
Stk. 6.
Hovedbestyrelsen kan, efter anmodning fra et flertal af kommuneforeningens
bestyrelsesmedlemmer, eller fra et flertal af regionsbestyrelsens medlemmer, ekskludere en
vælgerforening og enkeltmedlemmer, der modarbejder Venstres interesser. Ved beslutning om
eksklusion kræves, at 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for en eksklusion. Eksklusionen
har øjeblikkelig virkning, og afgørelsen er endelig.
Stk. 7.
Ved opstilling til valg til kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europa‐Parlamentet på
andre lister end V‐lister bortfalder medlemskab i Venstre med øjeblikkelig virkning.
Stk. 8.
Ved ophør som medlem af en V‐gruppe i kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europa
Parlamentet med samtidig bevarelse af medlemskab i kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd,
Folketinget, Europa‐Parlamentet bortfalder medlemskab i Venstre med øjeblikkelig virkning.
Stk. 9.
En eksklusion/bortfald af medlemskab er en endelig udelukkelse fra medlemskab i Venstres
vælgerforeninger medmindre den bestyrelse, der har truffet beslutningen om eksklusion omgør sin
beslutning.
§ 50. Dispensation
Hovedbestyrelsens forretningsudvalg kan – efter motiveret ansøgning ‐ bevilge vælgerforeninger og
kommuneforeninger ret til at arbejde efter regler, der afviger fra denne vedtægt.
Sådan bevilling kan tilbagekaldes med ét års varsel.
Stk. 2.
Bornholms Venstreforening er ikke forpligtet af 1.sætning i § 18, 1. sætning i § 22, stk. 2, og § 22, stk.
3 i Venstres vedtægter.
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Lokal vedtægt
§ 51. Lokal vedtægt
Ingen lokal vedtægt i vælgerforening og kommuneforening må være i modstrid med bestemmelser i
nærværende vedtægter.

Ikrafttræden
§ 52. Ikrafttræden
Vedtægtsændringer er gældende fra beslutningstidspunktet, dog jf. stk. 2.
Stk. 2
Beslutning om ændring i § 33 i Venstres vedtægter har virkning for det efterfølgende landsmøde.
Stk. 3
Denne vedtægt erstatter gældende vedtægt fra september 2002 med senere ændringer i november
2005 og november 2012.

Vedtaget på Venstres Landsmøde
18.‐19. november 2006
Vedtaget på Vejle Venstre Vælgerforenings generalforsamling
26. februar 2014
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