
Storkredsforeningen og lokalforeningerne 

Baggrund: I storkredsbestyrelsen har vi identificeret et hul i vores vedtægter og procedurer der vedrører 

Lokalforeningerne. Vedtægterne foreskriver, hvordan der kan etableres lokalforeninger og hvordan disse 

opløses, men ikke hvad vi stiller op når en lokalforening begynder at sive. Det behøver ikke være på 

baggrund af konflikt, men vi har set flere eksempler på, at der pludselig ikke længere er en bestyrelse, men 

den er heller ikke overdraget til andre. 

Vi oplever, at det er uheldigt at økonomiske midler havner i ”sorte huller” og ikke bruges til det politiske og 

organisatoriske arbejde, det er tænkt til. I værste fald kan der disponeres uheldigt over midlerne, da ingen 

rigtigt står til ansvar. Omvendt ønsker vi ikke at lave indgreb i lokalforeningernes autonomi – og har heller 

ikke hjemmel til dette. Derfor foreslår vi at lokalforeningerne skal bekræfte deres fortsatte virke – ikke 

aflægge dokumentation. 

Indstilling: Storkredsbestyrelsen indstiller til at årsmødet bakker op om en forsøgsordning på et år med 

evaluering på næste ordinære årsmøde i 2020. I dette år vil vi sammen med lokalforeningerne finde ud af 

hvad der fungerer godt og mindre godt. I 2020 kan vi tage stilling til om noget skal gøres vedtægtsbestemt 

og om noget måske endda skal udbredes til det øvrige land. 

Vi ønsker: 

 At lokalforeningerne indsender deres vedtægter til storkredsen efter deres årsmøde.  

 At Lokalforeningerne indsender deres årsregnskab til storkredsen der sender det videre til 

Landssekretariatet. 

 At lokalforeningerne skal svare bekræftende på en mail udsendt kvartalsvis fra storkredsen for at få 

deres tilskud udbetalt. De skal ikke dokumentere andet end, at der stadig er en lokalforening med 

tillidsvalgte der tilkendegiver at være en del af bestyrelsen. Hvis mailen ikke besvares udbetales 

tilskuddet ikke.  

 At lokalforeninger der er ved at ”sive” giver storkredsen prokura samt giver adgang til 

lokalforeningsmailen, således at et autosvar kan sættes op og evt. henvendelser fra offentlige 

myndigheder og medlemmer kan besvares. Prokura kan allerede meddeles, hvis de har 

kommuneforeningernes minimumsvedtægternes § 16 stk. 3 om prokura. 

 

 At de evt. midler der ikke udbetales samles i en pulje der enten: 

o A - En gang årligt kan søges af lokalforeningerne til særlige aktiviteter lokalt 

o B - Ved regnskabsårets ophør fordeles ligeligt mellem de aktive foreninger 

o C - Opspares i en kommunalvalgspulje og fordeles som særligt tilskud til lokalforeningerne kvartalet 

før kommunalvalget afholdes.  

Fordele: Mulighed for at opdage lokalforeninger der er ved at gå i opløsning og dermed at kunne hjælpe 

dem med fx at afholde ekstraordinært årsmøde opsøge medlemmer der kunne have lyst til at overtage 

bestyrelsesarbejdet.  

Det er et stort arbejde at opløse en forening og at opstarte en forening. På denne måde skaber vi en 

mulighed for at ”parkere” en forening. 

Ulemper: Et større administrativt arbejde for storkredsens kasserer samt en mulighed for at nogle 

lokalbestyrelser ikke er enige i tilgangen, eller ikke ønsker dialog med Storkredsbestyrlsen. 


