
 
 
 
 
 
 

 

Bydel Amager (2300) 
 

Vedtægter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vedtægter for Alternativet Amager    Side 2 af 5 

 
§ 1 Navn og hjemsted 

1. Foreningens navn er Alternativet Amager 
2. Foreningen har hjemsted i postnummer 2300 

 
§ 2 Formål for Alternativet Amager er: 

1.  At engagere, støtte op om og igangsætte lokale initiativer, som arbejder 
for den til enhver tid gældende formålsparagraf i Alternativets 
landsvedtægter. 

2. At indføre nye medlemmer og (hvis muligt) indstille kandidater til 
folkevalgte poster til det til enhver tid relevante organ i Alternativet. 
 

§ 3 Vedtægter 
1. Vedtægterne i kommuneforening København, Storkreds København og 

landsvedtægterne skaber rammerne og har ved tvivlsspørgsmål forrang 
for Alternativet Amager’s vedtægter. 

2. Vedtægtsændringer for Alternativet, Storkreds København og 
kommuneforening København, som kræver ændringer af Alternativet 
Amager’s vedtægter, kan implementeres af bestyrelsen uden indkaldelse 
til årsmøde. 

3. Hvert år evalueres og eventuelt revideres Alternativet Amager’s for at 
sikre, at de skaber det fornødne fundament for foreningens virke. 

4. Vedtægtsændringer på årsmødet kræver 2/3 tilslutning fra de 
stemmeberettigede jf. § 6.2 Alle fysisk og ved fuldmagt fremmødte 
medlemmer af Alternativet Amager, der ikke er i restance med 
kontingent, er stemmeberettigede og valgbare. 
 

§ 4 Medlemmer 
1. Alternativets medlemmer med bopæl i postnummer 2300, hører under og 

har stemmeret følgende steder: 
i. Bydelsforening Alternativet Amager, som hører under 

ii. Kommuneforening København og Storkreds København, 
som hører under 

iii. Alternativet 
 

 
§ 5 Bestyrelse 

1. Bestyrelsen består af fem eller syv af foreningens medlemmer + evt. to 
suppleanter, så mangfoldigt sammensat som muligt. 

2. Bestyrelsen består af mindst 2 kvinder og 2 mænd ved en størrelse på 5 
eller mindst 3 kvinder og 3 mænd ved en bestyrelse på 7. Afhængig af 
bestyrelsen størrelse består den femte eller syvende person af hvilket 
som helst køn. 

3. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde med en 
forperson, næstforperson og kasserer. Evt. suppleanter konstitueres som 
1. og 2. suppleant. 

4. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt forskudt for to år og kan genvælges. 
Derfor er halvdelen af foreningens første bestyrelse kun valgt til 
førstkommende ordinære årsmøde. Bestyrelsen vælger selv hvem, der 
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udgør den ene og den anden halvdel. (Den kursive tekst i §5.3 bør slettes 
på førstkommende ordinære årsmøde.) 

5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum tre personer inkl. for- 
eller næstforpersonen er til stede - fysisk, digitalt eller ved fuldmagt. Hver 
bestyrelsesmedlem har én stemme. 
 

§ 6 Årsmøde 
1. Årsmødet indkaldes som minimum via e-mail med mindst fire ugers 

varsel og afholdes hvert år i februar. 
2. Alle fysisk og ved fuldmagt fremmødte medlemmer af Alternativet 

Amager, der ikke er i restance med kontingent, er stemmeberettigede og 
valgbare. 

3. Bestyrelsen kan give mulighed for digital fremmøde i den form 
bestyrelsen finder hensigtsmæssig. 

4. Dagsorden for årsmødet skal minimum indeholde: 
i. Valg af dirigent og referent. 

ii. Beretning fra bestyrelsen. 
iii. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse. 
iv. Indkomne forslag 
v. Valg af bestyrelsen 

vi. Valg af revisor 
vii. Eventuelt. 

 
5. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til 

bestyrelsen senest to uger før årsmødets afholdelse. 
6. Alle indkomne forslag offentliggøres senest en uge inden årsmødet. 
7. Fuldmagt kan kun gives til medlemmer af Alternativet Amager, et medlem 

kan godt have flere fuldmagter.  
 

§ 7 Ekstraordinært årsmøde 
1. Ekstraordinært årsmøde indkaldes, såfremt bestyrelsen eller 1/4 af 

foreningens medlemmer beslutter dette med angivelse af en ønsket 
dagsorden. 

2. Indkaldelsen med angivelse af dagsorden skal ske med minimum fire 
ugers varsel. Bestyrelsen indkalder senest fire uger efter at have 
modtaget begæring om afholdelse af ekstraordinært årsmøde eller senest 
fire uger efter beslutningen er truffet af bestyrelsen. 
 

§ 8 Opstilling af kandidater 
1. Ønsker og har Alternativet Amager mulighed for at indstille kandidater til 

folkevalgte poster gøres dette i samarbejde med Alternativets relevante 
organer og ifølge gældende regler. 
 

§ 9 Organisationskultur  
1. Alternativet Amager følger den til enhver tid gældende 

organisationskultur beskrevet i kommuneforening Københavns 
vedtægter. 
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§ 10 Hæftelse  
1. Foreningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Ingen 

hæfter personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på̊ nogen 
del af foreningens midler.  

2. Bestyrelsen skal være dækket af en bestyrelsesansvarsforsikring. 
 

§ 11 Opløsning  
1. Foreningen kan opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende 

årsmøder, disse værende enten ordinære eller ekstraordinære, stemmer 
herfor.  

2. Ved en opløsning af foreningen tilfalder foreningens eventuelle formue et 
formål der efter årsmødets vurdering er med til at fremme de værdier, 
som Alternativet bygger på. 
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Godkendt d. ___ Oktober 2016 
Alternativet Amager bestyrelse: 
 
_________________ _________________ _________________ 
 
_________________ _________________ _________________ 
 
_________________ _________________ _________________ 
 
 
Godkendt den ___ Oktober 2016 
Københavns Kommune bestyrelse: 
 
_________________ _________________ _________________ 
 
_________________ _________________ _________________ 
 
_________________ _________________ _________________ 
 


