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Forslag til vedtægtsændringer 
 
Motivation 
Der blev i december afholdt to åbne vedtægtsmøder, hvor bestyrelsens udkast blev gennemgået og talt om. Det kastede nogle 
rettelser, tilføjelser og slettelser af sig. De to møder var gode og i god stemning. Begge møder resulterede i enighed om 
ordlyden af vedtægterne. 
 
Nedenstående forslag til vedtægtsændringer skal ikke ses som en erstatning for i løbet af 2018 at have en proces, hvor 
foreningen udvikler andre og måske endnu bedre vedtægter. Vedtægterne er derimod udtryk for, at bestyrelsen ønsker at rette 
op på de mest oplagte problemer og udfordringer ved de nuværende vedtægter. 
 
Bestyrelsen ønsker at stille følgende forslag til vedtægtsændringer.  
 
Stillere 
Bestyrelsen 
 
Forslagene bliver delt op i mindre pakker for ikke at skulle stemme om hver enkel ændring. 
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Pakke 1 – mindre ændringer   Ændringerne er blå 
 
 Nuværende vedtægter  Forslag til nye vedtægter Noter 

 
§ 1 Navn og hjemsted § 1 Navn og hjemsted  
Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, 

herefter omtalt som lokalforeningen.  
Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, 

herefter omtalt som kommuneforeningen. 
Da vi har bydele, er 
præciseringen vigtig. 

Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns 
kommune, herefter omtalt som kommunen. 

Stk. 2 Kommuneforeningen har hjemme i 
Københavns kommune, herefter omtalt som 
kommunen. 

 

 
§ 3 Organisationskultur § 3 Organisationskultur  
Stk. 4 Aktiviteter i arbejdsgrupper, udvalg og 

arrangeret af enkeltpersoner koordineres 
med lokalforeningens bestyrelse og andre 
relevante aktive i foreningen. 

  
UDGÅR 

Medlemmerne skal 
have mulighed for frit 
at kunne starte 
initiativer op. 

 
§ 5 Formål for lokalforeningen § 5 Kommuneforeningens formål  
Stk. 1 Det er lokalforeningens formål at engagere 

og organisere medlemmer ved at støtte op 
om og igangsætte initiativer, som arbejder 
hen imod Alternativets formål. 

Stk. 1 Kommuneforeningens formål er at arbejde 
hen imod Alternativets formål 

Taget fra 
minimumsvedtægterne 

Stk. 2 Lokalforeningen vil geninvestere sin viden 
og sit økonomiske overskud til kontinuerligt 
at fremme formålet. 

Stk. 2 Kommuneforeningen vil geninvestere sin 
viden og sit økonomiske overskud til 
kontinuerligt at fremme formålet. 

 

 
§ 6  Kommuneforeningens opgaver § 6  Kommuneforeningens opgaver  
Stk. 1 Kommuneforeningen har det primære 

ansvar for aktiviteter i bevægelses- og 
partiregi, i det geografiske område 
lokalforeningen dækker. Dette omfatter 
aktivisme, projekter og opstilling af 

Stk. 1 Kommuneforeningen har det primære 
ansvar for aktiviteter i bevægelses- og 
partiregi, i det geografiske område 
kommuneforeningen dækker. Dette omfatter 
aktivisme, projekter og opstilling af 

Tilføjelse fra stk. 2. 
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kandidater til kommunalvalg og indstilling 
af kandidater til folketingsvalg.  
 

kandidater til kommunalvalg og indstilling 
af kandidater til folketingsvalg samt at føre 
valgkamp for Alternativet i kommunen i 
forbindelse med valg til 
borgerrepræsentation.   

 

Stk. 2 Det er lokalforeningens opgave at sikre 
opstilling af kandidater til Københavns 
Borgerrepræsentation samt føre valgkamp 
for Alternativet i kommunen i forbindelse 
med valg til borgerrepræsentation.   

  
 

UDGÅR 

Er indeholdt i stk. 1. 

 
§ 11 Bydelsforeninger § 11 Bydelsforeninger  
  Stk. 2 Bydelsforeningerne kan modtage økonomisk 

støtte fra kommuneforeningen jf. et på 
årsmødet godkendt budget. 

Blot for at præcisere at 
bydelene kan modtage 
støtte. 

 
§ 17 Hæftelse § 17 Hæftelse  
Stk. 1 Kommuneforeningen hæfter alene med de 

midler, den har til rådighed. Foreningens 
medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter 
ikke personligt for foreningens forpligtelser 
og har ikke krav på nogen del af foreningens 
midler.  
 

Stk. 1 Kommuneforeningen hæfter alene med de 
midler, den har til rådighed. Foreningens 
medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter 
ikke personligt for foreningens forpligtelser 
og har ikke krav på nogen del af foreningens 
midler.  
 
Der skal være tegnet en 
bestyrelsesansvarsforsikring for denne 
forenings bestyrelse. 

Vigtigt at have med. 
For nuværende er der 
tegnet en for hele 
Alternativet, som 
gælder alle 
bestyrelser. 
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§ 16 Tegning af Lokalforeningen/Økonomi § 16  Tegning og Økonomi  
Stk. 1 
 

Lokalforeningen tegnes af forpersonen plus 
et bestyrelsesmedlem. 

Stk. 1 Kommuneforeningen tegnes af mandatet, 
der er økonomiansvarlig og et 
bestyrelsesmandat eller af den samlede 
bestyrelse. 

Bestyrelsen finder 
bedst ud af, hvornår 
bestyrelsen samlet 
skal skrive under.
  

Stk. 2 Regnskab foretages og revideres af 
godkendt revisor ved årets udgang og 
fremlægges ved det ordinære årsmøde. 

Stk. 2 Budget og revideret regnskab præsenteres 
på årsmødet til godkendelse. 

Præcisering og 
medtagelse af budget. 

Stk. 5 Regnskab foretages og revideres af 
godkendt revisor ved årets udgang og 
fremlægges ved det ordinære årsmøde. 
 

Stk. 5 Regnskabet revideres af en eller to revisorer 
– alt efter årsmødets beslutning. Revisor(er) 
må ikke være medlemmer af bestyrelsen og 
behøver ikke at være medlemmer af 
Alternativet. 

Uafhængig revisor og 
alt efter behov – 
mulighed for to. 

Stk. 7 Lokalforeningen må gerne drive 
indtægtsgivende forretning der tjener 
Lokalforeningen og Alternativets formål. 

Stk. 7 Kommuneforeningen må gerne drive 
indtægtsgivende forretning, der tjener 
kommuneforeningens formål. 

 

Stk. 8 Lokalforeningen må gerne modtage frivillige 
donationer fra medlemmer og interessenter. 

Stk. 8 Kommuneforeningen må gerne modtage 
donationer. 

 

Stk. 9 Foreningens regnskab føres af kassereren. Stk. 9 Foreningens regnskab føres af den 
økonomiansvarlige. 

Kasserer erstattes med 
en økonomiansvarlig – 
se under bestyrelse. 

Stk. 
10 

Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom tegnes 
foreningen af den samlede bestyrelse. 

  
UDGÅR 

Dette er alligevel af en 
størrelse som 
årsmødet skal beslutte. 
Ergo overflødig. 

Stk. 
11 

Der kræves ikke særskilt kontingent for at 
være medlem af lokalforeningen. 

  
UDGÅR 

Overflødig 
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Pakke 2 – div. ændringer bl.a. med inspiration fra ”Kan”-bestemmelser i minimumsvedtægterne 
 
 Nuværende vedtægter  Forslag til nye vedtægter Noter 

 
§ 12 Tillidsvalgte § 12 Tillidsvalgte  
Stk. 3 Kandidater til organisatoriske hverv er 

valgbare 14 dage efter kontingentet er 
indbetalt.  

Stk. 3 Kandidater til organisatoriske hverv er 
valgbare efter 14 dages medlemskab jf. § 7 
stk. 2. 

Godkendt og bedre 
end 
minimumsvedtægterne 

Stk. 4 Alle tillidsvalgte i Kommuneforeningen er 
valgt for et år og kan genvælges. 

Stk. 4 Alle tillidsvalgte i Kommuneforeningen er 
valgt for et år og kan genvælges, undtaget er 
dog KV-kandidater, der vælges i 
kalenderåret før et kommunalvalg. 

Ønskes for at få 
kandidaterne på plads 
i god tid og ikke 
derefter så tvivl om 
deres kandidatur. 

  Stk. 5 Ved ophørt medlemskab af Alternativet 
ophører tillidshvervet. 
 

Er man ikke medlem, 
er man ikke længere 
tillidsvalgt. 

 
§ 13 Kommuneforeningens opstillingsmøde  

 
§ 13 Valg til Borgerrepræsentationen 

(Kommuneforeningens opstillingsmøde) 
Blot en sproglig 
præcisering. 

Stk. 
1a 

Kandidater der er valgt på opstillingsmøde 
er ikke på valg før januar 2018, med mindre 
andet er meldt ud i forbindelse med 
opstillingsmødet.  

  
UDGÅR (Automatisk) 

 

  Stk. 2 Bestyrelsen kan indkalde til supplerende 
opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters 
kandidaturer annulleres ikke, når der 
afholdes supplerende opstillingsmøde, 
medmindre mødet er indkaldt med det 
formål at stemme om en/eller flere 
specifik(ke) allerede valgt kandidat(er). 

Det er giver øget 
fleksibilitet og kan 
være nødvendigt at 
have muligheden for 
at indsupplere eller 
fratage. 

  Stk. 3 Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 
seks ugers frist. Opstillingsgrundlag for 
kandidater skal være afleveret til 

Bedre frister til fordel 
for bestyrelse og 
medlemmerne 
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bestyrelsen eller et eventuelt 
kandidatudvalg seneste tre uger forud for 
opstillingsmødet, og sendes videre til 
medlemmerne senest to uger før mødet.  

  Stk. 5 Bestyrelsen skal i året før et kommunalt 
valgår forelægge årsmødet forslag om 
opstillingsform.  (dvs. årsmøderne 2020, 
2024, 2028, etc.) 

Det er ønsket at KV 
afklares i kalenderåret 
inden et valg for at 
have god tid til det 
øvrige KV-arbejde. 

Stk. 3 De opstillede kandidater forventes løbende 
at samarbejde med og rådføre sig med 
lokalforeningen. Dette gælder både i 
opstillingsperioden samt hvis kandidaten 
vælges ind i borgerrepræsentationen.  

Stk. 6 De opstillede kandidater forventes løbende 
at samarbejde med og rådføre sig med den 
øvrige kandidatgruppe samt bestyrelsen. 

Blot en præcisering. 
Samarbejdet med BR-
valgte stå andetsteds i 
vedtægterne.  

  Stk. 7 Kandidaterne skriver med opstillingen under 
på, at de løbende vil følge 
flertalsbeslutninger truffet på 
kommuneforeningens årsmøde, i bestyrelsen 
og i kandidatgruppen. Sker dette ikke, mister 
man sit kandidatur, såfremt kandidatlisten 
ikke er afleveret, og fristen for ændringer i 
den ikke er overskredet. 

Det er vigtigt, at 
kandidaterne følger de 
fællesbeslutninger, der 
bliver taget.  
  
 

 
§ 15 Afstemninger og valg § 15 Afstemninger og valg  
Stk. 6 En anden afstemningsform kan vedtages 

med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget 
skal være sendt ud [1-2] uger før mødet.  
 

Stk. 6 En anden afstemningsform kan vedtages 
med mindst 2/3 flertal af de afgivende 
stemmer. Forslaget skal være sendt ud til 
medlemmerne senest to uger før afstemning. 
Hvorfor bestyrelsen seneste tre uger før 
afstemning skal have modtaget forslaget. 
Bestyrelsen kan sætte en frist, der ligger 
tidligere, så længe denne er varslet med 
minimum to uger. 

Godkendt af Peter og 
Nis 
 
Bedre frister til fordel 
for bestyrelsen og 
medlemmerne. 
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  Stk. 9 Stiller et makkerpar op er dette at regne for 
én kandidat. 

Blot nuværende 
praksis indskrevet. 

 
§ 18  Vedtægter og revision af vedtægter § 18  Vedtægter og revision af vedtægter  
Stk. 
1a 

Vedtægterne i Københavns Storkreds og 
Alternativets landsvedtægter har ved 
tvivlsspørgsmål forrang for lokalforeningens 
vedtægter.  

  
UDGÅR 

Der er lidt usikkerhed 
om, om denne 
bestemmelse stadig er 
gældende. Men det 
giver ingen meningen 
at Storkredsen skal 
være indblandet i 
kommuneforeningens 
vedtægter. 

Stk. 2 Ændringer i landsforeningens vedtægter 
eller i minimumsvedtægter for 
Lokalforeninger, der er vedtaget på 
Landsmødet, gælder for 
Kommuneforeningen fra 
vedtagelsestidspunktet. 
 
Kommuneforeningen er forpligtet til at 
indarbejde de relevante ændringer på sit 
førstkommende årsmøde efter Landsmødet. 

Stk. 2 Ændringer i landsforeningens vedtægter 
eller i minimumsvedtægter for 
Lokalforeninger, der er vedtaget på 
Landsmødet, gælder for 
kommuneforeningen fra 
vedtagelsestidspunktet. 
 
Kommuneforeningens bestyrelse kan rette 
nærværende vedtægter med disse 
ændringer uden at behandle dem på et 
årsmøde. 

Den blå tekst er 
faktisk, som det er nu, 
da der foreligger en 
tidligere afgørelse fra 
vedtægtsudvalget, og 
da landsvedtægterne 
tillader det. 
 
Så ændringen er 
godkendt af Peter og 
Nis. 

Stk. 3 Ændringer i nærværende vedtægter skal ske 
på et årsmøde, ordinært eller 
ekstraordinært, ved minimum 2/3 
stemmeflertal af de fremmødte 
stemmeberettigede. 

Stk. 3 Andre ændringer i nærværende vedtægter 
kan ske på et årsmøde, ordinært eller 
ekstraordinært, med 2/3 flertal blandt de 
fremmødte stemmeberettigede og/eller 
digitalt afgivne stemmer. Digital afstemning 
foregår jf. § 15 stk. 7 og stk. 8. 

Tilføjelsen er blot for 
gøre opmærksom på 
SKAL-bestemmelserne 
fra §15. 

  Stk. 5 Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende 
vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i 
Kommuneforeningen udløser det 
indkaldelse til ekstraordinært årsmøde 

Dette er en KAN-
bestemmelse fra 
minimumsvedtægterne
. 
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inden for to uger efter Hovedbestyrelsens 
meddelelse. 

  Stk. 6 Årsmødet kan ved 2/3 flertal og 
efterfølgende godkendelse hos 
Hovedbestyrelsen og Vedtægtsudvalget 
vedtage at fravige dele af 
minimumsvedtægterne i op til otte måneder 
ad gangen. Ved årsmødet gælder dog til 
hver en tid de stående vedtægter. Forslag 
om fritagelse skal indeholde forslag til 
alternativ praksis, og en evaluering af 
fritagelsesperioden skal indleveres til 
Hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt 
forsøgsperiode vendes tilbage til gældende 
vedtægter. 

Dette er en 
omformuleret KAN-
bestemmelse fra 
minimumsvedtægterne
. Det giver god mening 
at kunne lege med 
vedtægterne, hvis 
Årsmødet har 
godkendt det. 

Stk. 5 Lokalforeningen skal mindst hvert andet år 
evaluere og eventuelt revidere disse 
vedtægter for at sikre, at de skaber det 
fornødne fundament for lokalforeningens 
videre udvikling. 

  
UDGÅR 

Det giver ingen 
mening at være 
tvunget til at 
genbesøge 
vedtægterne. Det skal 
nok ske helt af sig selv.
  

  



9 af 16 

Pakke 3 – Årsmødet 
 
 Nuværende vedtægter  Forslag til nye vedtægter Noter 

 
§ 8 Lokalforeningens Årsmøde § 8 Kommuneforeningens ordinære årsmøde  
Stk. 1 Lokalforeningens øverste myndighed er 

årsmødet, der afholdes hvert år inden 
udgangen af januar måned og indkaldes 
med mindst 4 ugers varsel. 

Stk. 1 Kommuneforeningens øverste myndighed er 
årsmødet (ordinært eller ekstraordinært). Ordinært 
årsmøde indkaldes med mindst seks ugers varsel. 
Årsmødet skal afholdes i 1. kvartal. 

Bedre varsel og 
bedre at 
afholde i 1. 
kvartal end i 
januar, som kan 
være presset at 
nå. 

Stk. 3 Dagsorden for årsmødet skal som minimum 
indeholde: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere og referent 
3. Beretning fra bestyrelsen 
4. Fremlæggelse af regnskab til 

godkendelse 
5. Behandling af forslag fra medlemmer 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor efter behov 
8. Eventuelt. 

Stk. 3 Minimumsdagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere og referent(er)  
3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen 
4. Fremlæggelse af regnskab og budget til 

godkendelse 
5. Behandling af forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af revisor(er) 
8. Eventuelt 

Det giver god 
mening at 
budgettet er 
godkendt af 
årsmødet. 

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, 
skal være fremsendt til bestyrelsen senest 2 
uger før mødets afholdelse. 

Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal 
være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før 
mødets afholdelse. Bestyrelsen kan godt sætte en 
tidligere frist så længe den varsles med minimum to 
uger. Bestyrelsen er også underlagt denne frist, men 
skal dog ikke indsende forslag til sig selv. 

Igen bedre 
frister til fordel 
for bestyrelse 
og 
medlemmerne 

Stk. 5 Forslag skal være stillet af en gruppe på 
minimum 5 medlemmer af lokalforeningen. 

Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal 
være stillet af en gruppe på minimum 10 
medlemmer af Kommuneforeningen. Et flertal i 

Igen bedre 
frister til fordel 
for bestyrelse 
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bestyrelsen kan altid sende et forslag til 
behandling, så længe fristen i § 8 stk. 4 overholdes. 

og 
medlemmerne  

Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg 
på årsmødet, skal meddele deres kandidatur 
senest en uge før mødet. Kandidaturet 
kræver indlevering af et skriftligt 
opstillingsgrundlag med angivelse af 
minimum 5 stillere. Givet den situation at 
antallet af medlemmer der har meddelt 
deres kandidatur er mindre end antallet af 
poster der ønskes besat, bortfalder dette 
krav samt kravet om stillere, således at 
kandidaturer kan meddeles på årsmødet.    

Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til 
bestyrelsesvalg på årsmødet, skal meddele deres 
kandidatur senest fire uger før mødet ved 
indsendelse af et opstillingsgrundlag. Bestyrelsen 
kan godt sætte en tidligere frist så længe den 
varsles med minimum to uger. 
 
I den situation at antallet af medlemmer, der har 
meddelt deres kandidatur, er mindre end antallet af 
poster, der ønskes besat, bortfalder ovenstående 
krav, således at kandidaturer kan meddeles på 
årsmødet. 

Igen bedre 
frister til fordel 
for bestyrelse 
og 
medlemmerne 

Stk. 7 Alle forslag samt information om kandidater 
til valg udsendes til medlemmerne senest en 
uge før mødets afholdelse. 

Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag 
udsendes til medlemmerne senest to uger før 
mødets afholdelse. 

Igen bedre 
frister til fordel 
for bestyrelse 
og 
medlemmerne 

Stk. 8 Indkaldelse til årsmøde sker som minimum 
til medlemslisten. 

Stk. 8 Indkaldelse til årsmødet sker som minimum til 
medlemslisten. Det er det enkelte medlems eget 
ansvar at sikre sig, at ens medlemsdata er korrekt 
og opdateret. 

Det er vigtigt, at 
man holder sin 
medlemsdata 
opdateret.  

  Stk. 9 Dirigenten må ikke være medlem af Alternativet 
København eller ansat i Alternativet. 

For at undgå 
egeninteresser 

 
Generelt er varslerne ved fx indkaldelser til møder blevet længere, således at bestyrelsen har bedre tid til at udarbejde materiale til 
årsmøder, og man som medlem også har bedre tid til at sætte sig ind i materialet. Det skulle gerne give nogle bedre årsmøder – til glæde 
for alle. 
 
At der stilles krav om 10 stillere ved forslag er for at sikre, at ethvert forslag har en art forankring blandt medlemmerne. 
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Pakke 4 – Ekstraordinært årsmøde 
 
§ 9 Ekstraordinært Årsmøde  

 
§ 9  Kommuneforeningens ekstraordinære 

årsmøde 
Fra 
minimumsvedtæger
ne 

Stk. 1 Ekstraordinært årsmøde indkaldes af 
bestyrelsen, såfremt denne eller et flertal af 
lokalforeningens medlemmer ønsker dette 
med angivelse af en ønsket dagsorden. 

Stk. 1 Ekstraordinære årsmøde (er sammen med 
ordinært årsmøde foreningens øverste 
myndighed) indkaldes af bestyrelsen, såfremt 
denne ønsker det, eller hvis minimum 3 % af 
medlemmerne med angivelse af, hvad gruppen 
ønsker behandlet, begærer det. 

I stedet for at kræve 
+50% af medlemmer 
for at indkalde til 
ekstraordinært 
årsmøde, kræves nu 
kun 3 % 
 
 

Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal 
ske med minimum 4 ugers varsel. 
Bestyrelsen udsender indkaldelse senest 4 
uger efter at have modtaget begæring om 
afholdelse af ekstraordinært årsmøde, eller 
senest 4 uger efter beslutningen er truffet i 
bestyrelsen, med angivelse af dagsorden. 

Stk. 2 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært 
årsmøde med angivelse af dagsorden senest to 
uger efter at have modtaget gyldig begæring 
herom, eller senest to uger efter beslutningen 
er truffet i bestyrelsen. 
 
Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes 
senest seks uger efter beslutningen er truffet 
eller begæringen modtaget. Indkaldelsen skal 
ske med mindst fire ugers varsel og materialet 
til dagsordenen fremsendes til medlemmerne 
senest to uger inden forsamlingen.  
 
Såfremt dagsordenen indeholder valg af 
kandidater, skal deres opstillingsgrundlag 
sendes til bestyrelsen senest tre uger inden den 
ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen 
kan godt sætte en tidligere frist så længe den 
varsles med minimum to uger. 

Bedre varsler og 
mulighed for kortere 
tid mellem 
beslutning om 
ekstraordinært 
årsmøde og 
afholdelse af dette. 
 

  Stk. 3 Indkaldelse til det ekstraordinære årsmøde 
sker som minimum til medlemslisten. Det er 

Samme som 
ordinært 
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det enkelte medlems eget ansvar at sikre sig, 
at ens medlemsdata er korrekt og opdateret. 

  Stk. 4 § 8 finder ingen anvendelse ved den 
ekstraordinære generalforsamling. 

Blot for at 
præcisere. 

  Stk. 5 Såfremt halvdelen af bestyrelsen rundet ned 
ønsker et ekstraordinært årsmøde kan de 
kræve udsendelse af et nyhedsbrev, hvor de 
beskriver dagsordenen for den ønskede 
ekstraordinære generalforsamling samt 
opfordrer medlemmer til at støtte indkaldelsen 
til et ekstraordinært årsmøde.  
 
Flertallet af bestyrelsen, der ikke ønsker et 
ekstraordinært årsmøde, begrunder, hvorfor de 
ikke ser det som nødvendigt. 
 
Bakker minimum 3 pct. af medlemmerne op 
om indkaldelsen til et ekstraordinært årsmøde 
skal der indkaldes til dette. 

Dette er for at skabe 
en mulighed for 
mindretallet i at 
blive hørt på en 
ordentlig måde, 
hvor også flertallet 
bliver hørt. 
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Pakke 5 – Bestyrelsen 
 
 Nuværende vedtægter  Forslag til nye vedtægter Noter 

 
§ 10 Lokalforeningsbestyrelsen § 10 Kommuneforeningens bestyrelse  
Stk. 1 Lokalforeningens arbejde ledes af en 

bestyrelse bestående af 7 mandater og 2 
suppleantmandater. Bestyrelsen er valgt for 
en 1-årig periode. Det er muligt at opstille til 
bestyrelsen i to personers-makkerskab. 
Hvert af de eventuelle makkerskab deles om 
ét mandat og dermed én stemme i 
bestyrelsen. 

Stk. 1 Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse 
bestående af syv mandater og om muligt to 
suppleantmandater. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en 
økonomiansvarlig og en talsperson. 

Forperson etc. giver 
forkerte associationer 
og forventninger. Det 
emmer af gammeldags 
organisering.  

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
forperson, næstforperson, kasserer og 
eventuelt øvrige roller.   

 Bortfalder Er indeholdt i stk. 1 

  Stk. 2 Et mandat kan bestå af en eller to personer 
(makkerskab). 

Blot for at tilføje 
praksis 

  Stk. 3 Hvert mandat har én stemme. Blot for at tilføje 
praksis 

  Stk. 4 Uagtet om et mandat består af en eller to 
personer vil omtalen af mandatet eller 
rollen, posten o. lign., som mandatet 
besidder, være i ental. 

Blot for at tilføje 
praksis 

Stk. 3 Kandidater til og medlemmer af 
kommunalbestyrelser, regionsråd eller 
Europaparlamentet kan vælges til og være 
medlem af bestyrelsen.  
 
Hvis de omtalte bliver valgt til 
Kommunalbestyrelse, regionsråd eller 
Europaparlamentet, og er forperson i 

Stk. 5 Kandidater til og medlemmer af 
Borgerrepræsentationen, Regionsråd eller 
Europaparlamentet kan vælges til og være 
medlemmer af bestyrelsen.  
 
I det kalenderår, hvor der er valg til det 
pågældende politiske forum, må 
kandidaterne ikke være medlem af 
bestyrelsen. 

Godkendt af Peter og 
Nis 
 
Det er ønskeligt at 
kandidater og andre 
tillidsvalgte ikke kan 
sidde i bestyrelsen i 
Alternativet 
København. Dog ville 
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bestyrelsen, skal vedkommende straks træde 
tilbage.  
 

 
Folkevalgte til kommunalbestyrelsen, 
Regionsråd eller Europaparlamentet kan 
ikke bestride poster i bestyrelsen. 

en udelukkelse af 
dette være i strid med 
minimumsvedtægterne
. Der kan muligvis 
søges om dispensation 
for dette. 

Stk. 4 Folketingskandidater og valgte 
folketingsmedlemmer kan vælges til og 
være medlemmer af bestyrelsen, men ikke 
bestride poster som forperson, 
næstforperson eller kasserer.  
 
Et bestyrelsesmedlem, som er 
folketingskandidat, går automatisk på orlov 
fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg.  

Stk. 6 Folketingskandidater og valgte 
folketingsmedlemmer kan vælges til og 
være medlemmer af bestyrelsen, men ikke 
bestride poster som andet end menigt 
medlem. 
 
Et bestyrelsesmedlem, som er 
folketingskandidat, går automatisk på orlov 
fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg. 

Ændres fra Stk. 4 til 
Stk. 6 

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
minimum 3 medlemmer af bestyrelsen er til 
stede, fysisk, digitalt (online) eller ved 
fuldmagt, inklusiv enten forperson eller 
næstforperson.   

Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere 
end halvdelen af mandaterne er tilstede 
fysisk, digitalt eller ved fuldmagt. 

Simplere og i tråd med 
god praksis. 

Stk. 6 Bestyrelsens beslutninger tilstræbes truffet i 
enighed. Ønsker ét eller flere medlemmer af 
bestyrelsen en beslutning taget til 
afstemning, træffes afgørelse ved 
almindeligt flertal. Under afstemninger har 
hvert bestyrelsesmedlem én stemme. I 
tilfælde af stemmelighed ved afstemninger 
er forpersonens stemme afgørende. Ved 
fravær kan bestyrelsesmedlemmer afgive 
stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet 
bestyrelsesmedlem vedr. konkrete 
beslutningspunkter på dagsordenen. 

  
 
 

UDGÅR 

Bestyrelsen kan selv 
finde ud af, hvordan 
den bedst 
samarbejder. Desuden 
er der ingen forperson. 
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Stk. 7 Bestyrelsen er ansvarlig for efter bedste 
evne at skabe handlerum for medlemmerne 
samt for behandling af budget og regnskab i 
lokalforeningen. 

Stk. 8 Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, 
udarbejder og fremlægger budget og 
årsregnskabet på det ordinære årsmøde. 

Bestyrelsens opgaver 
er beskrevet 
andetsteds. Ansvaret 
skal være konkret. 
(Hvilket tidligere 
formulering ”Efter 
bedste evne at skabe” 
ikke er. 

  Stk. 9 Bestyrelsen skal fastlægge en 
forretningsorden. 

Dette kræver at 
bestyrelsen som 
minimum forholder sig 
til en forretningsorden 
og får skrevet noget 
ned. 

Stk. 8 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og 
udvalg, samt uddelegere opgaver til 
enkeltpersoner. Bestyrelsen tager åbent 
imod ethvert initiativ fra medlemmer og 
frivillige, som understøtter foreningens 
formål. 

Stk. 10 Bestyrelsen kan give ansvar til 
arbejdsgrupper og udvalg. 

Dette kan bestyrelsen 
også nu. Det er blot for 
at understrege at 
bestyrelsen kan. 

Stk. 9 Bestyrelsen skal gøre referater og regnskab 
offentligt tilgængelige, dog kan 
personfølsomme sager undtages 
offentliggørelse. 

Stk. 11 Bestyrelsen skal gøre referater og regnskab 
offentligt tilgængelige, dog kan 
personfølsomme sager undtages 
offentliggørelse. 

Ændres fra Stk. 9 til 
Stk. 11 

Stk. 
10 

Hvis forpersonen forlader bestyrelsen 
konstitueres næstforpersonen som forperson 
indtil en ny bestyrelse konstitueres. På 
førstkommende møde indkaldes den højest 
rangerede suppleant, og bestyrelsen 
konstituerer herefter sig selv på ny. 

Stk. 12 Hvis et mandat trækker sig fra bestyrelsen 
tiltræder et evt. 1. suppleantsmandat.  
Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv 
igen efter behov. 

Igen ingen forperson 
etc. 

Stk. 
11 

Suppleanter kan deltage i bestyrelsens 
møder med taleret.  
 

Stk. 13 Suppleanter kan deltage i bestyrelsens 
møder med taleret men har ingen 
stemmeret. 

Blot for at præcisere 
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Stk. 
12 

Foreningsbestyrelsesmedlemmer skal under 
hele deres valgperiode være medlemmer af 
Alternativet og bosiddende i Københavns 
kommune. Ophør af medlemskab af 
Alternativet eller fraflytning fra Københavns 
kommune, medfører udtræden af 
lokalforeningens bestyrelse. 

Stk. 14 Foreningsbestyrelsesmedlemmer skal under 
hele deres valgperiode være medlemmer af 
Alternativet og bosiddende i Københavns 
kommune. Ophør af medlemskab af 
Alternativet eller fraflytning fra Københavns 
kommune, medfører udtræden af 
kommuneforeningens bestyrelse. 

 

Stk. 
13 

Bestyrelsen er sammen med valgte og ikke-
valgte kandidater til 
borgerrepræsentationen ansvarlig for 
Alternativets politikudvikling i kommunen. 

Stk. 15 Bestyrelsen er sammen med valgte til 
borgerrepræsentationen ansvarlig for 
Alternativets politikudvikling i kommunen. 
Bestyrelsen kan efter interne drøftelser og 
evt. medlemsinddragelse komme med 
anbefalinger til BR-gruppen. BR-gruppen 
svarer dog kun overfor det enkelte BR-
medlems samvittighed og Alternativet 
Københavns politiske program. 

Se nederst denne side* 

  Stk. 16 Bestyrelsen og BR-gruppen skal i 
samarbejde inddrage medlemmerne og 
borgerene i det politiske arbejde i det 
omfang, det lader sig gøre og er 
formålstjenlig. 
Bestyrelsens har i dette arbejde det 
organisatoriske ansvar, og BR-gruppen har 
det politiske ansvar.  

Se nederst denne side* 
 

 
 
OBS-punkter: 
Det forslås, at bestyrelsen har en talsperson og økonomiansvarlig som de to eneste faste roller. Derved bortfalder forperson, 
næstforperson og kasserer. Dette er for at bryde med traditionel foreningstankegang og for at styrke bestyrelsen som en gruppe med 
fællesansvar. Makkerskabet er også blevet tydeligere beskrevet. 
 
*I 2018 bør foreningen via inddragende processer finde ud af, hvordan man udvikler politik og formaliserer samarbejdet mellem BR-
gruppen, bestyrelsen og medlemmerne. Således at der kan blive lavet nogle gode og fyldestgørende vedtægtsbestemmelser på næste 
årsmøde. 


