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Vedtægter for  
”Levende Demokrati Næstved”  

Formål og tilgang 
 
§ 1.  
Levende Demokrati Næstveds formål er at fremme og styrke aktive og velfungerende demokratier i 
Næstved kommune til de fælles bedste. 
 
§ 2.  
Stk. 1 
Levende Demokrati Næstveds vej til at nå dette formål går via:  
 

1. at støtte og stimulere til:  
 
a. demokratisk refleksion blandt 

kommunes borgere 
b. demokratisk samtale, dialog debat 

blandt borgerne 
c. demokratiske dialoger mellem borgere 

og de besluttende på forskellige 
niveauer herunder på administrations- 
og byrådsniveau 

d. at kommunens borgere oplever en reel 
indflydelse på de beslutninger der 
tages i kommunen og at de der 
igennem stimuleres til fortsat 
demokratisk refleksion og engagement 
(jf. pkt. a.) 

 
 
 

2. andre tiltag - i forhold til f.eks. de besluttende - som kan fremme det folkelige demokrati for det 
fælles bedste  

 
Stk. 2 
Levende Demokrati Næstveds formål er primært at fremme en fremadrettet demokratisk debat og vil 
beskæftige sig med kritiske diskussioner af allerede trufne beslutninger i det omfang, dette kan føre til øget 
indsigt og fremadrettede forslag. 
 
Stk. 3 
Levende Demokrati Næstveds formål er at styrke et folkeligt demokrati generelt. Foreningen har ingen 
partipolitisk tilknytning. 
  
§ 2.  
Stk. 1 
Levende Demokrati Næstved vil rent praktisk fremme sin målsætning på følgende vis:  

a. gennem at organisere åbne, tema-baserede arrangementer, debatcafeer, foredrag, workshops etc. 
b. gennem debatindlæg på diverse medier 
c. gennem møder med beslutningstagere 
d. gennem andre arrangement, som tjener formålet. Dette kan inkludere publikationer, deltagelse i 

organisationer med lignende målsætning samt mere aktionsbaserede tiltag i det offentlige rum 
indenfor rammerne af et demokratisk og fredeligt samfund. 
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Stk.2 
Levende Demokrati Næstved rejser midler til arbejdet gennem kontingenter, offentlige tilskud, fonde osv. 
 
Medlemmer og bestyrelse 
 
§ 3.  
Levende Demokrati Næstved består af borgere bosat i eller med tilknytning til erhverv, institutioner eller 
foreninger hjemmehørende i Næstved Kommune. Levende Demokrati Næstved er åbent, og nye 
interesserede medlemmer kan til enhver tid optages i foreningen og deltage i dets arbejde.  
 
§ 4.  
Levende Demokrati Næstveds daglige ledelse forestås af en bestyrelse på mindst 5 personer: formand, 
næstformand, kasserer samt to menige bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes juridisk af formanden 
og økonomisk af kasseren. Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage vederlag for deres arbejde i 
foreningen, herunder evt. konsulentbistand. Bestyrelsen skal selv fastsætte sin forretningsorden på et 
konstituerende møde efter generalforsamlingen. 
 
§ 5.  
Medlemmer betaler et årligt kontingent, som besluttes på generalforsamlingen 
 
Generalforsamling 
 
§ 6.  
Generalforsamlingen er Levende Demokrati Næstveds øverste myndighed og afholdes hvert år inden 
udgangen af første kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der 
dækker hele Næstved Kommune. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens fem bestyrelsesmedlemmer, to 
suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er formanden 
og ét bestyrelsesmedlem på valg, i lige år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan modtages. 
Suppleanter og revisor vælges for et år.  
Generalforsamlingen indkaldes med som minimum følgende dagsorden:  
 

A. Valg af dirigent 

B. Godkendelse af dagsorden og indvarsling    

C. Bestyrelsens beretning ved formanden 

D. Medlemmernes evaluering af det forgangne år og ideer til det kommende års virke  

E. Kassererens beretning  

F. Indkomne forslag  

G. Valg af formand 

H. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

I. Valg af suppleanter  

J. Valg af revisor og revisor suppleant  

K. Eventuelt  

§ 7.  
Forslag til generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen  
 
§ 8.  
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Hvis mindst én stemmeberettiget 
ønsker det, foretages skriftlig afstemning.  
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§ 9.  
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis der er et simpelt flertal er herfor i 
bestyrelsen.  
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 % af Levende Demokrati Næstveds 
medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.  
Den ekstraordinære generalforsamling skal så indkaldes inden 6 uger efter modtagelse af begæringen og 
dagsorden udsendes med indkaldelsen. Også her gælder almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.  
 
§ 10.  
Regnskabet følger kalenderåret og fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling. 
 
§ 11.  
Vedtægterne kan ændres ved 2/3-dels flertal blandt de fremmødte på den ordinære generalforsamling, 
eller på efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, ved almindelig stemmeflertal.  
 
§ 12.  
Levende Demokrati Næstved kan opløses, såfremt der ikke kan findes midler til videre arbejde. Foreningen 
kan nedlægge sig selv, hvis 2/3 dels af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor på to efter 
hinanden følgende (ekstraordinære) generalforsamlinger, indkaldt jf. § 9. Eventuelt overskud ved opløsning 
skal anvendes til lignende formål.  
 

Næstved, 22. marts, 2017 


