VEDTÆGTER FOR VENSTRE I KØBENHAVN
§ 1. Organisation
Venstre i København er en kommuneforening under Venstres Landsorganisation og dannes af Venstres
vælgerforeninger i København Kommune.
§ 2. Opgaver og ansvar
• Repræsentere Venstre i Københavns Kommune
• Fremme samarbejdet mellem de enkelte vælgerforeninger
• Yde støtte til vælgerforeningerne i økonomiske og organisatoriske forhold
• Tage initiativ til politiske møder
• Organisere kursus- og uddannelsesvirksomhed
• Vedtage handlingsprogram til kommunalvalg
• Opstille kandidater til valg til Borgerrepræsentationen
• Tilrettelægge den lokale kampagne forud for kommunalvalg
• Holde kontakt til Venstres Gruppe i Borgerrepræsentationen
• Koordinere politiske netværksgrupper
• Administrere kontingent og medlemsregistrering for vælgerforeninger, jfr. Stk. 2
• Administrere evt. offentlige tilskud (partistøtte)
• Fastsætte kontingent til egen virksomhed, kandidatbestyrelser og regionsbestyrelse
• Indberette vælgerforeningernes medlemstal til landsorganisationen
• Indbetale kontingent til landsorganisationen
• Vælge medlem til Venstre i Region Hovedstadens bestyrelse
• Deltage i øvrige valg og folkeafstemninger
Stk. 2. Venstre i København er forpligtet til at efterkomme anmodning fra vælgerforeninger om at varetage de
administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og medlemsregistrering. Bestyrelsen kan fastsætte
gebyr herfor.
§ 3. Generalforsamling og dagsorden
Der holdes hvert år i marts måned en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning og drøftelse af organisationens forhold
4. Behandling af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om kontingent til Venstre i København, kandidatbestyrelserne
og Venstre i Region Hovedstaden, jfr. § 6, stk. 8 og 9
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
11. Valg af medlem til Venstre i Region Hovedstadens bestyrelse
12. Valg af delegerede til landsmødet
13. Eventuelt
Stk. 2. Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.
§ 4. Bestyrelsen
Venstre i København ledes af en bestyrelse, der består af:
• Formand

• Næstformand
• 5 medlemmer valg på generalforsamlingen
• 1 repræsentant for hver vælgerforening
• Venstres borgmestre og formanden for Venstres Gruppe i Borgerrepræsentationen
• To repræsentanter for Venstres Ungdom
• En repræsentant for LOF
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter generalforsamlingen med valg af sekretær og kasserer.
Sekretæren og kassereren kan vælges i eller uden for bestyrelsens midte.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.
§ 5. Udvalg
Bestyrelsen nedsætter et udviklingsudvalg, som består af mindst en repræsentant for hver vælgerforening og en
repræsentant for LOF og VU. Det er udvalgets opgave at bidrage til fornyelse og inspiration i det lokale arbejde, og at
udvikle den politiske og organisatoriske dialog med medlemmer og vælgere.
Stk. 2. Bestyrelsen kan tage initiativ til andre udvalg og politiske netværk.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de enkelte udvalgs og netværks arbejdsområde i en forretningsorden.
Stk. 4. Udviklingsudvalget konstituerer sig med Venstre i Københavns næstformand som formand. Bestyrelsen vælger
formænd for de øvrige udvalg og netværk.
Stk. 5. Udvalg og netværk konstituerer sig senest 3 uger efter nedsættelsen.
§ 6. Økonomi
Midler til Venstre i Københavns virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.
Stk. 2. Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte.
Stk. 3. Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte).
Stk. 4. Venstre i København modtager inden 1. februar medlemstal i det forudgående kalenderår fra
vælgerforeningerne.
Stk. 5. Venstre i København modtager inden 15. februar et beløb fra vælgerforeningerne, der udgør et samlet
kontingent til Venstre i København, Venstre i Region Hovedstaden, Venstres Landsorganisation og Venstres
kandidatbestyrelser i Københavns Kommune.
Stk. 6. Venstre i København indberetter inden 1. marts medlemstal i det forudgående kalenderår til
landsorganisationen.
Stk. 7. Venstre i København indbetaler inden 15. marts kontingentandel til Venstre i Region Hovedstaden,
landsorganisationen og Venstres kandidatbestyrelser i Københavns Kommune.
Stk. 8. Kontingentet til kandidatbestyrelserne skal som minimum fastsættes til tre fjerdedele af det kontingent, der
skal indbetales til landsorganisationen. Kontingentet fordeles forholdsmæssigt mellem kandidatbestyrelserne i
forhold til den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december.
Stk. 9. Kontingentet til Venstre i Region Hovedstadens bestyrelse skal som minimum fastsættes til en ottendedel af
det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.
§ 7. Opstilling til kommunalvalg
Venstre i København er ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalg, herunder opstilling af kandidater og
udarbejdelse af handlingsprogram. Det gennemføres i samarbejde med vælgerforeningerne i Københavns Kommune.
Venstre i Københavns bestyrelse er det fælles samlende led, jfr. § 17 i landsorganisationens vedtægter.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen i året før valgåret, hvor der træffes
mindst følgende beslutninger, som vedrører:
• Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram
• Procedure for opstilling og valg af kandidater
• Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstillingsmøde(r)
• Opstilling på én eller flere kandidatlister
• Bemyndigelse til at indgå valgforbund
Stk. 3. Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r)

Stk. 4. Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund.
Stk. 5. Medlemmerne af VU kan ikke deltage i opstilling både af en V-liste og af en særlig VU-liste, medmindre de er
kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening.
§ 8. Afstemningsregler
Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.
Stk. 2. Beslutninger træffes med absolut flertal (halvdelen af de afgivne stemmer) – se dog § 49, stk. 4, i
landsorganisationens vedtægter vedr. eksklusion. Blanke stemmer betragtes som afgivne stemmer. Ved
afstemninger, hvor der skal indplaceres flere kandidater, benyttes prioriteringsmetoden.
Stk. 3. Afstemning skal ske skriftligt, hvis en femtedel af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske derom,
eller hvis dirigenten beslutter det.
Stk. 4. Formands-, næstformands- og kandidatvalg skal dog foregå efter skriftlige forslag og foregå ved skriftlig
afstemning, når mere end én person erklærer sig villig til at modtage valg.
Stk. 5. Formands-, næstformands-, bestyrelses-, suppleant- og revisorvalg samt valg til regionsbestyrelsen gælder for
et år eller indtil næste ordinære generalforsamling.
Stk. 6. En generalforsamling kan beslutte at benytte urafstemning ved opstilling efter § 7. Ved urafstemning gælder
bestemmelserne i § 9.
§ 9. Stemmeret og valgbarhed
Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har æresmedlemmer og alle medlemmer, der har betalt
kontingent til en vælgerforening i Københavns Kommune senest 7 dage før generalforsamlingen. Medlemmer, der
vælges til Venstre i Region Hovedstadens bestyrelse skal have bopæl i Københavns Kommune.
Stk. 2. Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder forud for kommunalvalget har æresmedlemmer og alle
medlemmer, der har betalt kontingent til en vælgerforening i Københavns Kommune senest 7 dage før
opstillingsmødet og har bopæl i Københavns Kommune.
Stk. 3. Medlemmer af Venstres Ungdom, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed 7 dage efter, at
de har tilmeldt sig en vælgerforening i Københavns Kommune eller ved en tilmelding fra VU’s Sekretariat til Venstres
Sekretariat.
§ 10. Indkaldelsesvarsel
Generalforsamlinger og opstillingsmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel.
§ 11. Tidsfrister for indsendelse af forslag
Forslag til behandling på ordinære generalforsamlinger skal være indsendt til formanden inden 1. februar. Dog skal
forslag til ændring af vedtægterne være fremsendt til formanden inden 1. januar.
Stk. 2. Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt.
Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag.
Stk. 4. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelig for medlemmerne.
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når formanden, en tredjedel af bestyrelsen eller en fjerdedel af antal
stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december udtrykker ønske derom.
Stk. 2. Anmodning, der skal være vedlagt en motiveret dagsorden til behandling, tilgår formanden, som skal indkalde
til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget.
§ 13. VU og LOF repræsentation
Repræsentanter for VU og LOF, der tiltræder bestyrelsen, har stemmeret på samme måde som de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Venstre Ungdoms og LOF’s repræsentanter i bestyrelsen skal have bopæl i Københavns Kommune.
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 Københavns Kommune.
§ 14. Regnskabsår
Regnskabs- og foreningsåret er kalenderåret.
§ 15. Tegningsret
Venstre i København forpligtes ved retshandler af bestyrelsens formand og kasserer i forening eller i henhold til
fuldmagt fra bestyrelsen.
§ 16. Ikrafttræden og gyldighed
Vedtægtsændringer er gældende fra beslutningstidspunktet.
Stk. 2. Venstre i København er forpligtet til at følge de beslutninger om organisatoriske forhold, der træffes på
Venstres landsmøder.
Stk. 3. I tvivlstilfælde gælder vedtægterne for Venstres Landsorganisation til enhver tid.
Stk. 4. Således vedtaget på Venstre i Københavns generalforsamling den 14. marts 2007.
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