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Stiftet den 17. oktober 2012                 

Liberal Alliance Vejen 

§ 1. Navn og hjemsted 

 
Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Vejen forkortet LA Vejen. 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Vejen Kommune. 
Stk. 3. Foreningen er lokalforening under Liberal Alliances landsorganisation og Storkreds Sydjylland. 
  
 
§ 2. Formål 

 
Stk. 1. Foreningens formål er: 
a) Liberal Alliance Vejen har til formål at samle alle i Vejen Kommune som tilslutter sig, støtter og udbreder partiets 
politik lokalt, nationalt og internationalt.  
b) Gennem politisk aktivitet i Vejen Kommune er det foreningens formål at øve indflydelse på den kommunalpolitiske 
udvikling i overensstemmelse med partiets politik. 
c) Liberal Alliance Vejen søger politisk indflydelse på udviklingen i Vejen Kommune ved at opstille og få valgt 
kandidater til kommunalvalgene. 
 
 
§ 3. Medlemskreds 

 
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, der er bosiddende i Vejen Kommune, og som anerkender 
foreningens vedtægter samt formål. 
Stk. 2. Indmeldelse sker på Landsforeningens hjemmeside eller ved direkte henvendelse til Landsforeningens 
sekretariat. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. 
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til landsforeningens sekretariat med øjeblikkelig virkning.  
Stk. 5. Medlemmerne betaler et af Landsforeningens generalforsamling fastsat kontingent. Kontingentet opkræves 
forud for hvert år og refunderes ikke ved udmeldelse. 
 
 
§ 4. Generalforsamlingen 

 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 2 måneder efter landsforeningens landsmøde og 
indkaldes skriftlige til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. 
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer i kommunen, har betalt kontingent i 
det indeværende år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1) Valg af dirigent og referent 
2) Valg af stemmetællere 
3) Formandens beretning 
4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse 
5) Behandling af indkomne forslag 
6) Godkendelse af budget 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og et vilkårligt antal suppleanter, ved direkte valg af formand, næstformand og 

kasserer, samt valg af 1-5 menige bestyrelsesmedlemmer. 
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8) Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant 
9) Eventuelt  

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne 
stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved 
personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne 
personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.  
Stk. 8. Lokalforeningens virke kan reguleres af Landsforeningens vedtægter og de heri indeholdte bestemmelser 

vedrørende de nævnte foreninger samt den af Landsforeningen eventuelt udarbejdede forretningsorden for den 

lokale Liberal Alliances Ungdoms virke. 

 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når 
mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde 
skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. 
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 
 
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse 

 
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formand, næstformand og kasserer, består af 
1-5 medlemmer, samt den siddende formand for Liberal Alliances Ungdom i Vejen Kommune . Bestyrelsen vælges af 
generalforsamlingen for en ét-årig periode. 
 Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens 
beslutninger. 
Stk. 3. Konstituerende af alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til 
varetagelse af afgrænsede opgaver. 
Stk. 5. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
Stk. 6. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker 
skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af 
bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter 
anmodningen er kommet til formandens kundskab. 
Stk. 7. Liberal Alliances valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer i Vejen Kommune har til enhver tid mulighed for, at 
deltage i bestyrelsesmøderne. Dog uden stemme og taleret, medmindre de er valgt som medlem af bestyrelsen på 
generalforsamlingen. 
Stk. 8. Den til enhver tid siddende formand har ansvaret for partiforeningens Facebookprofil. Derudover kan 
bestyrelsen vælge at udpege øvrige medlemmer af bestyrelsen. 
 
 
§ 7.  Valg af kandidater til kommunalbestyrelsen 
 
Stk. 1. Lokalforeninger udgør det kommunale valgudvalg ved kommunalvalgene. Såfremt lokalforeningen ikke senest 3 
måneder inden kommunalvalget foretager opstilling eller indkaldelse til opstillingsmøde, kan Storkredsen eller 
Landsforeningen foretage opstillingen.   
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Stk. 2. Bestyrelsen beslutter proceduren for opstilling af kandidater til kommunalvalget. Landsforeningen kan i øvrigt 
fastsætte den benyttede fremgangsmåde for valg af kandidater til kommuner jfr. Landsforeningens vedtægter. 
Stk. 3 Medlemmerne vælger kandidat(erne) på et opstillingsmøde. 
Stk. 4. Ved valget af kandidater jfr. stk. 3, skal indkaldelse af lokalforeningens medlemmer ske efter samme 
retningslinjer, som indkaldelse til generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen tilrettelægger opstillingsmødet med følgende dagsorden:  

 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Kandidatliste 
4. Valghandling 
5. Optælling og resultat 
6. Eventuelt 

 

Stk. 6. I overensstemmelse med Landsforeningens retningslinjer, har et bestyrelsesmedlem i 
Lokalforeningen også mulighed for at blive valgt som kandidat til kommunalvalget. Jfr. Til Landsforeningens 
vedtægter § 7, stk. 8, skal man ikke fratræde sit hverv i lokalforeningen ved opstilling. Dog kan den 
siddende formand ikke opstille som spidskandidat, såfremt formanden ønsker at stille op som 
spidskandidat, skal han trække sig som formand. 
 
 
§ 8. Økonomi, regnskab og revision 

 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor. 
 
 
§ 9. Tegningsregler og hæftelse 

 
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.  
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 

foreningen. 

 
§ 10. Opløsning 

 
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, 
hvoraf den ene skal være ordinær.  
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilgå Storkredsforeningen. 
 
 
§ 11. Datering  
 
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 14.03.2016, Rødding Centret. 


