Vedtægter
for

Det Konservative Folkepartis
Lokalforening i/på (bydel)
§1
Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i/på (bydel).
§2
Lokalforeningen har til formål:
-

At være samlingssted for konservative vælgere i lokalområdet
At forestå udbredelsen af konservative holdninger i lokalområdet
At fremme debatten om konservativ politik blandt medlemmer og vælgere i
lokalområdet

Foreningen må ikke arbejde i modstrid med vælgerforeningen eller Det
Konservative Folkepartis idé og virke.
§3
Lokalforeningen udgøres af de medlemmer af vælgerforeningen som ønsker at
være tilknyttet lokalforeningen.
§4
Generalforsamlingen er lokalforeningens højeste myndighed. Den indkaldes af
bestyrelsen pr. e-mail med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Stemmeret har fremmødte medlemmer, der har betalt det seneste opkrævede
kontingent i vælgerforeningen samt i lokalforeningen, hvis denne har
medlemskontingent, og hvis medlemskab har varet mindst 1 måned.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 10 % af de
tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig afstemning.

§5
Ordinær generalforsamling skal afholdes årligt i årets første kvartal.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalforeningens virke i det forløbne år
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3. Fastsættelse af lokalforeningskontingent
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af økonomiansvarlig
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt
10. Eventuelt
Et medlem, der er opstillet som folketingskandidat i en anden opstillingskreds,
og som har møde- og stemmeret på lokalforeningens generalforsamling, kan
ikke modtage valg til posterne 6 – 9.
Forslag, der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være
formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Dokumentation for generalforsamlingen i form af referat, skal tilsendes
bestyrelsen for Københavns Konservative Vælgerforening senest 3 uger efter
generalforsamlingens afholdelse. Kvittering for modtagelsen af referatet skal
tilgå afsenderen snarest muligt efter modtagelsen.
§6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det ønskeligt.
Den skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer eller mindst 25 % af
lokalforeningens medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom med
angivelse af forhandlingsgenstand. En sådan generalforsamling skal indkaldes til
møde, der med 2 ugers varsel afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er
tilstillet formanden.
§7
Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i lokalforeningen.
Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, den økonomiansvarlige og de
på generalforsamlingen valgte medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med sekretær.
I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig for perioden indtil første
ordinære generalforsamling.
Sekretæren skal lave referat med de på bestyrelsesmøderne vedtagne
beslutninger.
Lokalforeningen tegnes i juridiske og økonomiske forhold af formanden samt
næstformanden og den økonomiansvarlige. Optagelse af kassekredit samt
indgåelse af andre gældsforpligtelser skal godkendes af bestyrelsen for
Københavns Konservative Vælgerforening.
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Regnskabsåret følger kalenderåret.
§8
Disse vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
for på generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at påse, at
vedtægtsændringer ikke vedtages, såfremt de strider mod partiets vedtægter
eller vælgerforeningens vedtægter.
Enhver ændring af lokalforeningens vedtægter skal godkendes af Det
Konservative Folkepartis Vedtægtsudvalg, som også afgør fortolkningsspørgsmål
i forhold til vedtægterne.
§9
Lokalforeningen opløses automatisk, såfremt der ikke er afholdt
generalforsamling inden for to på hinanden efterfølgende år.
Derudover kan lokalforeningen opløses, såfremt der er flertal herfor på to på
hinanden følgende generalforsamlingen. Generalforsamlingerne skal afholdes
med tre ugers mellemrum.
Ved opløsning tilfalder lokalforeningens ejendele vælgerforeningen med henblik
på at lave konservativt arbejde i vælgerforeningen.
Således vedtaget på Københavns Konservative Vælgerforenings
generalforsamling den 29. januar 2015.
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