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Foreningens navn er 
 

Venstre Stevns 
 
§ 1. Formål 
Venstres mål er et liberalt samfund, der 
bygger på frihed, frisind og fællesskab: 
- Retten til at leve et liv i frihed med 

respekt for andre menneskers ret til 
samme frihed 

- Retten til at tage ansvar for sit eget liv 
og medansvar for andre mennesker og 
fællesskabet 

- Respekt for det enkelte menneskes egen-
art og integritet 

- Retten til privat ejendom 
 
§ 2. Medlemskab 
Som medlem kan optages enhver, der vil 
støtte Venstres formål og politik. 
 Medlemskabet er knyttet til en vælgerfor-
ening. 
 Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise 
anmodning om medlemskab 
 Ingen kan være medlem af mere end én 
vælgerforening. 
 
Stk. 2 
Medlemskabet følger kalenderåret. 
 
Stk. 3 
Medlemsrettigheder – herunder stemmeret 
og valgbarhed på generalforsamling og op-
stillingsmøde – forudsætter betaling af med-
lemskontingent for regnskabsåret, og de kan 
ikke udøves før 7 dage efter kontingentbeta-
ling. 
 
Stk. 4 
Medlemskontingent, der opkræves under ét, 
består af kontingent til vælgerforening, 
kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og lands-
organisation. 
 
Stk. 5 
Et medlem, der flytter, kan optages i en 
anden vælgerforening uden på ny at skulle 
betale kontingent. 
 
Stk. 6 
Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 
år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i 
vælgerforeningen med deres VU-med-

lemskab ugedagen efter, at de har til-
meldt sig en vælgerforening eller ved en 
tilmelding fra VU’s sekretariat til Ven-
stres sekretariat. 
 
§ 3. Opgaver og ansvar 
Vælgerforeningens opgaver og ansvar: 
- Medlemshvervning 
- Medlemspleje og gentegning 
- Medlemsaktiviteter og tilbud til væl-

gere 
- Deltagelse i nærdemokratiet 
- Sikre V-aktivitet i nærområderne 
- Kontakt til folkevalgte i vælgerforen-

ingen 
- Kommunalpolitisk handlingsprogram 
- Opstilling af kandidater til kommu-

nalvalg 
- Kampagner forud for kommunalvalg 
- Kontakt til Venstres gruppe i byråd/ 

kommunalbestyrelse 
- Foreningsadministration med kontin-

gent og medlemsregistrering 
- Administration af evt. offentlige til-

skud (partistøtte) 
- Kontingentfastsættelse til egen virk-

somhed, kredsbestyrelsen og regions-
bestyrelsen 

- Indberetning af medlemstal til lands-
organisationen 

- Indbetaling af kontingent til landsor-
ganisationen  

- Valg til kredsbestyrelsen 
- Valg til regionsbestyrelsen 
- Deltagelse i øvrige valg og folkeaf-

stemninger 
 
§ 4. Generalforsamling og dagsorden 
Der holdes hvert år inden 1. marts en 
generalforsamling, hvor mindst følgende 
punkter skal behandles: 

1. Valgt af stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Formandsberetning og drøftelse af 

foreningens forhold 
4. Behandling af regnskab 
5. Behandling af indkomne forslag 
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6. Fremlæggelse af budget, herunder 
beslutning om medlemskontingent 
for det følgende år. 

7. Valg af formand 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 
9. Valg af formand for kredsbestyrel-

sen1 
10. Valg til kredsbestyrelsen2 
11. Valg af medlem til regionsbesty-

relsen3 
12. Valg af delegerede til 

landsmødet4 
13. Valg af to revisorer og suppleant-

(er) 
14. Eventuelt 

 

Stk. 2 
Generalforsamlingen skal indkaldes med 
mindst 14 dages varsel. 
 

Stk. 3 
Stemmeret og valgbarhed ved general-
forsamlingen har alle medlemmer, der 
har betalt kontingent senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 
 

Stk. 4 
Forslag til behandling på generalforsam-
lingen kan indsendes af medlemmer til 
foreningens formand inden 1. januar. 
 Forslag skal opføres som selvstændigt 
dagsordenspunkt. 
 Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for 
behandling af forslag. 

                                                            
1 Venstre Stevns er en del af Faxe-kredsen. Kredsbesty-
relsens formand vælges i enighed af bestyrelserne i 
Venstre Stevns og Venstre Faxe, jf. Venstres vedtægter 
§ 20 stk. 4 b), se side 6. 
2 Se de herom (stk. 9 og 10) relevante bestemmelser i 
Venstres vedtægter §20 på side 6.  
3 Se Venstres vedtægter § 44, stk. 3 og 4, side 9 og 10. 
4 Praksis i Venstre Stevns er, at bestyrelsen udpeger de 
delegerede til landsmødet. En generalforsamling kan 
ændre dette. 
 Se også Venstres vedtægter § 33, stk. 1 og 3 på side 8 
og 9. 

 Forslag og retningslinjer for behandling 
af forslag skal være tilgængelige for 
medlemmerne. 
 

Stk. 5 
Kontingentet til kredsbestyrelsen skal 
som minimum fastsættes til ¾ af det 
kontingent, der skal indbetales til lands-
organisationen. Kontingentet fordeles 
forholdsmæssigt mellem kredsbestyrel-
ser, jf. Venstres vedtægter § 21, stk. 25. 
 

Stk. 6 
Kontingentet til regionsbestyrelsen skal 
som minimum fastsættes til 1/8 af det 
kontingent, der skal indbetales til lands-
organisationen. 
 

Stk. 7 
Medlemmer, der vælges til regionsbesty-
relsen, skal have bopæl i kommunen. 
 

Stk. 8 
Der gennemføres normalt en politisk de-
bat i tilknytning til generalforsamlingen. 
 
§ 5. Opstillingsmøde 
Stemmeret og valgbarhed ved opstillings-
møder i vælgerforeningen har alle med-
lemmer, der 
- Har betalt kontingent til vælgerfore-

ningen senest 7 dage før opstillings-
mødet 

- Har bopæl i kommunen 
 

Stk. 2 
Opstillingsmøder skal indkaldes med 
mindst 14 dages varsel. 
 
§ 6. Bestyrelse, udvalg og arbejdsgrup-
per 
Foreningen ledes af en bestyrelse, der 
består af en formand og ti generalfor-
samlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen 
skal til enhver tid rumme mindst fire 
generalforsamlingsvalgte medlemmer 
foruden formanden. 
 

                                                            
5 Se side 6. 
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Stk. 2 
Foreningens generalforsamling træffer 
beslutning om bestyrelsens størrelse, se 
dog stk. 1, herunder kan der træffes 
beslutning om, at kredsbestyrelsesfor-
mænd og/eller kommunens medlem af 
regionsbestyrelsen skal have sæde i be-
styrelsen.6 
 

Stk. 3 
Bestyrelsen vælger af sin midte en næst-
formand. 
 Bestyrelsen vælger kasserer og sekre-
tær, der kan vælges i eller uden for dens 
midte. 
 

Stk. 4 
Bestyrelsen skal supplere sig med to re-
præsentanter for Venstres Ungdom og en 
repræsentant for LOF, hvis der er en VU-
forening/LOF-afdeling i kommunen. 
 

Stk. 5 
Bestyrelsen konstituerer sig senest tre 
uger efter generalforsamlingen. 
 

Stk. 6 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere ret-
ningslinjer for sit arbejde i en forret-
ningsorden.  
 

Stk. 7 
Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske 
udvalg og arbejdsgrupper og skal sikre V-
aktivitet i nærområderne, hvis der kun 
er én vælgerforening i kommunen. 
 

Stk. 8 
Bestyrelsen kan træffe beslutning om 
æresmedlemskab. 
 
§7. Økonomi 

                                                            
6 I Venstre Stevns har en generalforsamling besluttet, 
at både kredsbestyrelsesformanden og kommunens 
medlem af regionsbestyrelsen har sæde i bestyrelsen. 

Midler til dækning af foreningens virk-
somhed fremskaffes ved kontingentind-
tægter og bidrag. 
 

Stk. 2 
Bestyrelsen kan aftale indbetaling af 
bidrag fra folkevalgte. 
 
Stk. 3 
Bestyrelsen administrerer evt. offentlige 
tilskud (partistøtte). 

Stk. 4 
Inden 1. marts skal bestyrelsen indberette 
medlemstal i det forudgående kalenderår til 
landsorganisationen. Indberetningen lægges 
til grund for landsorganisationen opkrævning 
af kontingent. 
 
Stk. 5 
Inden 15. marts skal bestyrelsen indbetale 
kontingentandel til kredsbestyrelsen, regi-
onsbestyrelsen og landsorganisationen. Hvis 
kontingentet til landsorganisationen ikke er 
indbetalt inden 1. juli, fortabes stemmeret-
ten på det kommende landsmøde for for-
manden for vælgerforeningen og vælgerfor-
eningens delegerede, jf. § 33, stk. 1 og 37.  
 
§ 8. Opstilling til kommunalvalg 
Bestyrelsen udarbejder forslag, der behand-
les på generalforsamlingen senest i året før 
valgåret, og hvor der træffes mindst følgen-
de beslutninger, som vedrører:   
- Procedure for udarbejdelse af handlings-

program 
- Procedure for opstilling og valg af kandi-

dater 
- Opstillingsform og tidspunkt(er) for 

opstilling(er) 
- Opstilling på én eller flere kandidatlister 
- Bemyndigelse til at indgå valgforbund 
 
Stk. 2 
Opstilling af kandidatliste finder sted på 
særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r).  
 
Stk. 3 
Opstilles der i kommunen flere kandidatli-
ster med bogstav V, skal de indgå i et liste-
forbund. 

                                                            
7 Se side 8 og 9. 
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Stk. 4 
Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstil-
ling af både en V-liste og en særlig VU-liste, 
medmindre de er kontingentbetalende med-
lemmer i en vælgerforening. 
 
§9. Fællesbestemmelser  
Foreningen er endvidere forpligtet af fælles-
bestemmelser i Venstres Vedtægter, § 42-
50, samt §§ 51 og 52.8 
 I øvrigt er Venstres Vedtægter til enhver tid 
gældende. 
 
  

                                                            
8 Se bilagets s. 9-12. 
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Uddrag af Venstres vedtægter 
 

Her er medtaget alle de paragraffer, 
hvortil der henvises fra Venstre Stevns’ 
vedtægter. Desuden alle de bestemmel-
ser, hvortil der henvises ”internt” i Ven-
stres vedtægter fra de her medtagne pa-
ragraffer. 
 I tvivlstilfælde kan man som medlem af 
Venstre oprette sig på venstre.net og på 
http://venstre.net/formalia/vedtaegter 
hente ”Vejledning til Venstres vedtæg-
ter”.  
 
§ 14. Opstillingsmøde 
Stemmeret og valgbarhed ved opstillings-
møder har alle medlemmer, der 

• Har betalt kontingent senest 7 
dage før opstillingsmødet 

• Er medlem af den eller én af de 
vælgerforening(er), der medvirker 
i opstillingen 

• Har bopæl i kommunen 
 

Stk. 2 
Opstillingsmøder skal indkaldes med 
mindst 14 dages varsel. 
 
§ 17. Opstilling til kommunevalg 
I kommuner med én vælgerforening er 
vælgerforeningen ansvarlig for forbere-
delserne til kommunalvalget.  
 I kommuner med flere end én vælger-
forening er kommuneforeningen ansvar-
lig for forberedelserne til kommunalval-
get, der gennemføres i samarbejde med 
vælgerforeningerne. 
 

Stk. 2. 
Bestyrelsen udarbejder forslag, der be-
handles på generalforsamlingen senest i 
året før valgåret, og hvor der træffes 
mindst følgende beslutninger, som ved-
rører 

• Procedure for udarbejdelse af 
handlingsprogram 

• Procedure for opstilling af kandi-
dater 

• Opstillingsform og tidspunkt(er) 
for opstilling(er) 

• Opstilling på én eller flere 
kandidatlister 

• Bemyndigelse til at indgå valgfor-
bund 

 

Stk. 3 
Opstilling af kandidatliste finder sted på 
særskilt indkaldt(e) kandidatmøde(r). 
 

Stk. 4 
Opstilles der i kommunen flere kandidat-
lister med bogstav V, skal de indgå i et 
listeforbund. 
 

Stk.5 
Ingen vælgerforening kan opstille egen 
V-liste, hvis det på kommuneforeningens 
generalforsamling er besluttet, at der 
opstilles på én V-liste. 
 

Stk. 6  
Medlemmer af VU kan ikke deltage i 
opstilling af både en V-liste og en særlig 
VU-liste, medmindre de er kontingentbe-
talende medlemmer i en vælgerforening. 
 

------ 
 

Under hovedoverskriften ”Opstillings-
kredse og kredsbestyrelse” findes bl. a. 
følgende bestemmelser: 
 

§19. Opgaver og ansvar 
Kredsbestyrelsens opgaver og ansvar: 

• Opstillings af folketingskandidat 
• Kampagner forud for folketings-

valg 
• Bistand til folketingskandidaten 

mellem valg 
• Deltagelse i øvrige valg og folke-

afstemninger 
 

§ 20. Bestyrelse 
Bestyrelsen består af mindst fem med-
lemmer. 
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Stk. 2 
Bestyrelsens størrelse fastsættes såle-
des, se dog stk. 1: 

a) Hvor en kommune samtidig er en 
opstillingskreds, … 

b) Hvor to eller flere kommuner er 
en opstillingskreds, bestemmes 
kredsbestyrelsens størrelse på 
kommuneforeningernes general-
forsamlinger efter en fælles ind-
stilling fra kommuneforeningernes 
bestyrelser 

c) Hvor der er to eller flere opstil-
lingskredse i en kommune, ... 

d) Hvor der er to eller flere opstil-
lingskredse i en kommune, og op-
stillingskredsene samtidig er en 
vælgerforening, ... 

e) Hvor en opstillingskreds er en 
kommune + en del af en anden 
kommune, … 

 

Stk. 3 
Valg til bestyrelsen, se dog § 44: 

a) … 
b) Hvor to eller flere kommuner er 

en opstillingskreds, vælges med-
lemmer til kredsbestyrelsen på 
hver kommuneforenings general-
forsamling 

c) …. 
d) …. 
e) …. 

 

Stk. 4 
Valg af formand foretages således, se 
dog § 44: 

a) …. 
b) Hvor to eller flere kommuner er 

en opstillingskreds, vælges for-
manden for kredsbestyrelsen af 
kommuneforeningernes bestyrel-
ser, der dog kan beslutte at ind-
kalde medlemmer i vælgerfore-
ningerne i opstillingskredsen til at 
foretage valg af formand. 

c) …. 
d) …. 

e) …. 
 

Stk. 5 
Bestyrelsens medlemmer vælges af med-
lemmer i opstillingskredsen. 
 Ingen kan være medlemmer af mere 
end én kredsbestyrelse. 
 

Stk. 6 
Bestyrelsen kan vælge en næstformand 
af sin midte og kan vælge kasserer og 
sekretær i eller uden for sin midte. 
 

Stk. 7 
Bestyrelsen skal supplere sig med to 
repræsentanter for Venstres Ungdom, 
hvis der er en VU-forening i opstillings-
kredsen. 
 

Stk. 8 
Bestyrelsen kan inddrage særligt sagkyn-
dige og kan tage initiativ til projektgrup-
per og udvalg. 
 

Stk. 9 
Bestyrelsen konstituerer sig senest hvert 
år i april. 
 

Stk. 10 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere ret-
ningslinjer for sit arbejde i en forret-
ningsorden. 
 
§ 21 Økonomi 
Kredsbestyrelsens arbejde… 
 

Stk. 2 
Vælgerforeninger, der dækker mere end 
én opstillingskreds, indberetter fordelin-
gen af medlemmer på opstillingskredse-
ne til kommuneforeningen. Herefter for-
deler kommuneforeningen kontingent-
midlerne til kredsbestyrelserne forholds-
mæssigt. 
 
§ 22. Opstilling af folketingskandidat 
Opstilling skal ske senest 12 måneder 
efter et folketingsvalg. 
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Stk. 2 
Opstillingen er sideordnet opstilling med 
nominering med kandidaterne anført 
først på stemmesedlen i den opstillings-
kreds, hvori de nomineres. De øvrige 
kandidater i storkredsen anføres derefter 
i alfabetisk rækkefølge. 
 

Stk.3   
Der skal opstilles mindst én kandidat i 
hver opstillingskreds i storkredsen. Ingen 
kandidat kan blive nomineret i mere end 
én opstillingskreds. 
 

Stk. 4  
Storkredsens kandidater er berettigede 
til at arbejde og føre valgkampagne i he-
le storkredsen. 
 

Stk. 5 
Hvis der ikke inden 7 dage før fristen for 
anmeldelse af kandidater til valgmyndig-
heden er opstillet kandidater efter stk. 
3, og nyt opstillingsmøde ikke kan gen-
nemføres, overtager den formand eller 
næstformand i regionsbestyrelsen, der er 
ansvarlig for anmeldelse af kandidater til 
valgmyndigheden, ansvaret for opstilling 
i opstillingskredse uden kandidat. 
 

Stk. 6     
Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse 
til opstillingsmøde. 
 For opstillingsmøder gælder normalt 
samme varsel (14 dage) som for general-
forsamlinger. 
 Stemmeret ved opstillingsmøder har alle 
medlemmer, der har bopæl i opstillings-
kredsen. 
 

Stk. 7 
Regionsbestyrelsen er ansvarlig for an-
meldelse af kandidater til valgmyndig-
heden ved udskrivelse af folketingsvalg, 
jf. § 28. 
 

--- 
 

Under hovedoverskriften ”Regioner og 
regionsbestyrelse” findes bl. a. følgen-
de bestemmelser: 
 
§ 25. Bestyrelse 
Bestyrelsen består af et medlem fra hver 
kommune i regionen. 
 

Stk. 2 
Bestyrelsen vælger en formand i eller 
uden for sin midte, se dog § 27, stk. 3 og 
evt. § 44, stk. 5. 
 

--- (fortsætter til og med stk. 9) 
 

§ 27. Opstilling til regionsrådsvalg 
Bestyrelsen er ansvarlig for forberedel-
serne til regionsrådsvalg. 
 

Stk. 2 
Senest 1. juni i året før valgåret sikrer 
bestyrelsen mindst følgende beslutnin-
ger, der vedrører: 
- Procedure for udarbejdelse af 

handlingsprogram 
- Procedure for opstilling og valg af 

kandidater 
- Opstillingsform og tidspunkt(er) for 

opstilling(er) 
- Opstilling på én eller flere kandidatli-

ster 
 Bestyrelsen træffer beslutning om 
indgåelse af valgforbund. 
 

Stk. 3 
Bestyrelsen kan beslutte at indkalde 
medlemmerne i regionens vælgerfore-
ninger til besluttende møder, der bl. a. 
kan træffe beslutningerne i stk. 2, og 
kan gennemføre formandsvalg, jf. § 25, 
stk. 2, samt opstilling af kandidater. 
 Bestyrelsen fastlægger selv de nærmere 
retningslinjer for de besluttende møder 
med medlemmerne. 
 

Stk. 4 
Bestyrelsen kan beslutte at indkalde de-
legerede fra regionens vælgerforeninger 
til besluttende møder, der bl. a. kan 
træffe beslutningerne i stk. 2 og kan 
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gennemføre formandsvalg, jf. § 25, stk. 
2, samt opstilling af kandidater. Besty-
relsen fastlægger selv de nærmere ret-
ningslinjer for de besluttende delegeret-
møder. 
 

Stk. 5 
Hvis ikke et flertal af kommuneforenin-
ger i regionen på deres ordinære gene-
ralforsamling eller et besluttende med-
lemsmøde, jf. stk. 3, senest i året før 
valgåret træffer beslutning om andet, 
opstilles kandidaterne på én liste. 
 Beslutningen meddeles formanden for 
regionsbestyrelsen inden 1. maj i året 
før valgåret. 
 

Stk. 6 
Ingen vælgerforening eller kommune-
forening kan opstille egen V-liste, hvis 
det besluttes, at der opstilles på én li-
ste, jf. stk. 2 eller 4.   
 

Stk. 7 
Opstilles der i regionen flere kandidatli-
ster med bogstavet V, skal de indgå i et 
listeforbund. 
 

Stk. 8 
Valg af spidskandidat kan gennemføres 
som urafstemning, hvor alle medlemmer 
i regionen har stemmeret. 
 

Stk. 9  
Medlemmer af VU kan ikke deltage i op-
stilling af både en V-liste og en særlig 
VU-liste, medmindre de er kontingentbe-
talende medlemmer i en vælgerforening. 
 
§ 28. Anmeldelse ved folketingsvalg 
Regionsbestyrelsen er ansvarlig for an-
meldelse af kandidater til valgmyndighe-
den, jf. stk. 2 og 3. 
 

Stk. 2 
I en region, der samtidig udgør en stor-
kreds, er formanden for regionsbestyrel-
sen ansvarlig for anmeldelse af kandida-
ter til valgmyndigheden.  
 

Stk. 3 
I en region med flere storkredse er næst-
formændene ansvarlige for anmeldelse 
af kandidater til valgmyndigheden i hver 
sin storkreds.  
 

Stk. 4 
Den ansvarlige for anmeldelse af kandi-
dater til valgmyndigheden kan varetage 
koordinerende opgaver i forhold til op-
stillingskredsene i storkredsen. 
 
§ 33. Delegerede og andre deltagere i 
landsmøder 

I landsmødet deltager følgende delege-
rede med tale- og stemmeret: 

• En delegeret for hver 150 med-
lemmer i vælgerforeningen, dog 
mindst én fra hver vælgerforening 

• En delegeret fra hver kommune-
forening 

• Formænd for kredsbestyrelser 
• Hovedbestyrelsens medlemmer 
• Venstres folketingsgruppe 
• Venstres folketingskandidater 
• Venstres medlemmer af Europa-

Parlamentet 
• Opstillede kandidater til et kom-

mende EP-valg, jf. § 40, stk. 4 
• Venstres ministre 
• Venstres borgmestre, rådmænd og 

formænd for regionsråd 
• Gruppeformænd i kommuner uden 

V-borgmester/rådmænd og grup-
peformænd i regionsråd uden V-
formand 

• Op til 25 medlemmer af VU’s 
landsstyrelse 

• LOF’s forretningsudvalg 
• Formandskabet i DLS (Danmarks 

Liberale Studerende) 
 

Stk. 2 
I landsmødet kan følgende deltage med 
taleret, men uden stemmeret: 

• Tidligere Venstre-folketingsmed-
lemmer 
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• Tidligere Venstre-ministre 
• Tidligere Venstre-medlemmer af 

Europa-Parlamentet 
• Medlemmer af Hovedbestyrelsens 

udvalg, jf. § 38, stk. 1 
• Medlemmer af Redaktørforeningen 

 

Stk. 3 
Antallet af delegerede beregnes ud fra 
det totale antal medlemmer i vælgerfor-
eningen (betalende medlemmer, æres-
medlemmer og medlemmer af VU, der er 
tilmeldt vælgerforeningen). 
 

Stk. 4 
Landsmødet kan kun træffe beslutnin-
ger, hvis mindst halvdelen af de frem-
mødte stemmeberettigede deltager i 
afstemningen, hvor blanke stemmer be-
tragtes som afgivne stemmer. 
 

Stk. 5 
Alle medlemmer af Venstre kan indbydes 
til at overvære landsmødet. 
 
§ 38  
Hovedbestyrelsen nedsætter på det før-
ste møde efter ordinært landsmøde ud 
over forretningsudvalget følgende faste 
udvalg: 

• Økonomiudvalg 
• Udviklingsudvalg 
• Kommunalpolitisk kontaktudvalg 
• Europa-udvalg 

Hovedbestyrelsen kan nedsætte andre 
udvalg. 
 
§ 40 Valg til Europa-Parlamentet 
…. 
Stk. 4 
Opstillede kandidater ved valg til Euro-
pa-Parlamentet er delegerede ved lands-
mødet forud for et valg til Europa-Parla-
mentet. 
 

Fællesbestemmelser 
§ 42. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling i væl-
gerforeninger og kommuneforeninger 
holdes, når formanden, 1/3 af bestyrel-
sen eller ¼ 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 ekstraordi-
nær generalforsamling senest fire uger 
efter, at anmodningen er modtaget. 
 

Stk. 3 
Ekstraordinært landsmøde holdes, når 
partiets formand eller 1/3 af hovedbe-
styrelsens medlemmer udtrykker ønske 
derom. 
 
§ 43. Betingelser for opstilling til valg 
Ingen kan blive opstillet som kandidat 
for Venstre ved valg til kommunalbesty-
relse/byråd, regionsråd, Folketinget el-
ler Europa Parlamentet uden at være 
medlem af en vælgerforening, jf. § 49. 
 
§ 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 2 år ad gangen, hvis det er 
besluttet på en generalforsamling10. 
 

Stk. 3 
Valg til kredsbestyrelse kan gælde frem 
til foreningernes første generalforsam-
ling efter et folketingsvalg, hvis det er 
besluttet på den generalforsamling/i de 
bestyrelser, der vælger formand og med-
lem(mer). 
  

                                                            
9 § 4 i Venstres vedtægter er identisk med § 2 i Venstre 
Stevns’ vedtægter. 
10 I Venstre Stevns gælder sådanne valg to år ad 
gangen. 
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Stk. 4 
Valg til regionsbestyrelse kan gælde 
frem til kommuneforeningernes første 
generalforsamling efter et regionsråds-
valg, hvis det er besluttet på generalfor-
samlingen. 
 

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 be-
sluttende 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. 
 Beslutninger ved opstilling af kandidater 
til valg til Folketinget og til Europa-Par-
lamentet og af spidskandidat til kommu-
nale og regionale valgtræffes ved abso-
lut flertal (½ af de afgivne stemmer, - 
blanke stemmer betragtes som afgivne 
stemmer). Ved øvrige personafstemnin-
ger kan andre afstemningsmetoder be-
nyttes. 
 

Stk. 3 
Forslag til valg af formænd, næstfor-
mænd og kandidater skal foreligge skrift-
ligt, inden valghandlingen påbegyndes.   
Afstemningen skal ske skriftligt, hvis 1/5 
af de fremmødte stemmeberettigede 
udtrykker ønske derom, eller his 
dirigenten beslutter det.  
 Formands-, næstformands- og kandidat-
valg skal dog foregå ved skriftlig afstem-
ning, når mere end én person erklærer 
sig villig til at modtage valg. 
 

Stk. 4  
En generalforsamling, kredsbestyrelse og 
regionsbestyrelse kan beslutte at anven-
de urafstemning ved opstilling af spids-
kandidat/folketingskandidat efter §§ 17, 

22 og 27. Ved urafstemning gælder be-
stemmelserne i § 14, stk. 1, § 22, stk. 6 
og § 27, stk. 8. 
 
§ 46. VU og LOF 
Repræsentanter for VU og LOF, der til-
træder Venstres bestyrelser, har stem-
meret på samme måde som de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

Stk. 2 
VU’s og LOF’s repræsentanter i Venstres 
bestyrelser skal have bopæl i kommu-
nen, henholdsvis i opstillingskredsen el-
ler i regionen. 
 

Stk. 3 
Det er en forudsætning for VU’s repræ-
sentation, at den repræsenterede fore-
ning hvert år gennemgår sin medlemsli-
ste og opfordrer alle medlemmer med 
valgret til at melde sig ind i en vælger-
forening. 
 

Stk. 4 
Det er en forudsætning for LOF’s repræ-
sentation, at den valgte repræsentant er 
medlem af en vælgerforening i kommu-
nen. 
 
§ 47. Regnskabsår 
Regnskabs- og foreningsåret er kalender-
året. 
 
§ 48. Tegningsret 
Landsorganisationen forpligtes ved rets-
handler af landsorganisationens formand 
og kasserer i forening eller i henhold til 
fuldmagt fra hovedbestyrelsen. 
 

Stk. 2 
En vælgerforening, kommuneforening, 
kredsbestyrelse og regionsbestyrelse for-
pligtes ved retshandler af bestyrelsens 
formand og kasserer eller et andet be-
styrelsesmedlem i forening eller i hen-
hold til fuldmagt fra pågældende besty-
relse. 
§ 49. Eksklusion som medlem 
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Vælgerforeningens bestyrelse kan beslut-
te at ekskludere et medlem, der modar-
bejder Venstres interesser. 
 

Stk. 2 
Kommuneforeningens bestyrelse kan 
beslutte at ekskludere et medlem af en 
V-gruppe i kommunalbestyrelse/byråd  
eller regionsråd, der modarbejder Ven-
stres interesser, og som er medlem i en 
vælgerforening i kommunen. 
 

Stk. 3 
Medlemmet – og evt. bisidder – har frem-
møde- 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 besty-
relsens afgørelse for kommuneforenin-
gens 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 generalforsam-
ling, skriftligt indanke bestyrelsens afgø-
relse for regionsbestyrelsen, hvis afgø-
relse er endelig. 
 Den ekskluderede – og evt. bisidder – 
har fremmøde- og taleret ved sagens be-
handling i regionsbestyrelsen. 
 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 be-
styrelsesmedlemmer, eller fra et flertal 
af regionsbestyrelsens medlemmer, eks-
kludere en vælgerforening og enkelt-
medlemmer, 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 kommunalbesty-
relse/byråd, regionsråd, Folketinget, Eu-
ropa-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 kom-
munalbestyrelse/byråd, regionsråd, Fol-
ketinget, 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 beslutnin-
gen om eksklusion omgør sin beslutning. 
 
§ 50. Dispensation 
Hovedbestyrelsens forretningsudvalg kan 
– efter motiveret ansøgning – bevilge 
vælgerforeninger og kommuneforeninger  
ret til at arbejde efter regler, der afvi-
ger fra denne vedtægt. 
 Sådan bevilling kan tilbagekaldes med 
ét års varsel. 
 

Stk. 2 
Bornholms Venstreforening…. 
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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. 
 
§ 52. Ikrafttræden 
(Ikrafttrædelsesbestemmelser, som nu er 
uaktuelle). 
 
Således vedtaget på Venstre Stevns ge-
neralforsamling den 28. februar 2018. 
 
 

Som formand: 
 
 
Som dirigent: 
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