
Vedtægter for Alternativet i Kalundborg Kommune 
§ 1 Navn og hjemsted 

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

Stk. 2. Lokalforeningen har hjemme i Kalundborg Kommune. 

Stk. 3. Medlemmer af lokalforeningen er Alternativets medlemmer, der er bosat i Kalundborg Kommune. 

§ 2 Vedtægters rangorden mv. 

Stk. 1. Lokalforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens.  

Stk. 2. Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for lokalforeninger, der er 
vedtaget, gælder for lokalforeningen fra vedtagelsestidspunktet. Lokalforeningen er forpligtet til at 
indarbejde de relevante ændringer. 
Stk. 3. Hvis der opstår konflikt i lokalforeningen, skal denne løses i overensstemmelse med 
landsforeningens vedtægter. Det samme gælder i tilfælde af eksklusions behandling af et eller flere 
medlemmer, der modarbejder Alternativet. 

§ 3 Lokalforeningens formål 

Stk. 1. Lokalforeningens formål er, at fremme Alternativets politik i Kalundborg Kommune. Det sker blandt 
andet ved at: 

• lede Alternativets arbejde i kommunen 
• sikre samarbejde med Alternativets folkevalgte kommunalpolitikere, regions- og 

folketingsmedlemmer 
• sikre opstilling af kandidater til kommunevalg, 
• gennemføre valgkamp ved kommunevalg, 
• medvirke i valgkampe ved regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europaparlamentsvalg samt ved 

folkeafstemninger, 
• sikre samarbejde med alle Alternativets lokalforeninger, storkredsen og partiets øvrige organer 

Stk. 2. Lokalforeningen forpligter sig til, at overholde partiets manifest, værdier og debatdogmer.  

Stk. 3. Alternativet ønsker i alle sine fora og ved valg og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige 
sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis 
geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed. 

§ 4 Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalforeningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling 
afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelsen skal udsendes med mindst 6 ugers varsel ved annoncering på 
hjemmeside og på øvrige sociale medier. 
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

• valg af dirigent, referent og stemmetæller 
• forpersonens beretning 
• forelæggelse af det reviderede regnskab 
• behandling af indkomne forslag 
• valg til diverse tillidsposter 

- 5-9 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Ved stiftelse dog således, at halvdelen vælges for 2 år og 
den anden halvdel vælges for 1 år. 

- Mindst to suppleanter for 1 år 
- En revisor for 1 år 
- En revisorsuppleant for 1 år 

• Eventuelt. 



Stk. 2 Møderet, taleret samt stemmeret har alle, der er medlem af lokalforeningen og som har betalt 
kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor stemmeafgivningen finder sted. Et 
medlem har én stemme. Retten til at opstille til tillidsposter kræver endvidere minimum tre måneders 
medlemskab af Alternativet. 

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til forpersonen senest 4 
uger før generalforsamlingen. Forslag og en påmindelse om generalforsamlingen udsendes samlet senest 
2 uger før mødets afholdelse.  

Stk. 4. Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling, og såfremt ændringsforslaget er optaget 
som selvstændigt punkt på dagsordenen med angivelse af forslagets ordlyd.  

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når forpersonen eller bestyrelsen ønsker det, og skal 
afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/4 af lokalforeningens medlemmer 
indgiver skriftlig begæring herom med motiveret forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal 
varsles senest 2 uger efter, at forpersonen har modtaget anmodning om afholdelse, og indkaldes i øvrigt 
efter reglerne i § 4. 

§ 5 Økonomi 

Stk. 1. Lokalforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Revisoren har pligt til mindst én gang årligt forud 
for generalforsamlingen, at gennemgå lokalforeningens regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens 
tilstedeværelse. 

Stk. 2. Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i 
regnskabet. 

Stk. 3. Lokalforeningen 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. 

§ 6 Bestyrelsen 

Stk. 1. Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 til 9 personer valgt af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden. 

Stk. 2. Et medlem kan ikke både bestride folkevalgt tillidspost samt sidde i lokalforeningens bestyrelse. 
Såfremt et bestyrelsesmedlem bliver folkevalgt, skal personen træde ud af bestyrelsen og den højest 
rangerede (ud fra antal stemmer) suppleant indtræder. 

Stk. 3. Partiets repræsentant(er) i kommunalbestyrelsen har pligt til at deltage til bestyrelsesmøder, dog 
uden stemmeret. Tilsvarende gælder for repræsentant(er) af Regionsrådet bosat i Kalundborg Kommune.   

Stk. 4. Ethvert medlem af lokalforeningen kan deltage i lokalforeningens bestyrelsesmøder uden 
stemmeret. Dog kan bestyrelsen beslutte, at lukke et eller flere punkter på dagsordenen for medlemmer 
uden stemmeret.   

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Stk. 6. Hvert bestyrelsesmedlem i lokalforeningen har én stemme, men der tilstræbes enighed. Ved fravær 
kan bestyrelsesmedlemmer afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem 
vedrørende konkrete beslutningspunkter på dagsordenen. 

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.  

Stk. 8. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende. 

Stk. 9. Bestyrelsen indkaldes så ofte, forpersonen finder det fornødent, dog mindst fire gange årligt. 
Bestyrelsen skal indkaldes, når mindst to medlemmer, over for forpersonen, fremsætter ønske herom. 

Stk. 10. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper samt uddelegere opgaver til enkeltpersoner. 



Stk. 11. Der skal tages referat af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen skal gøre referater og regnskab offentligt 
tilgængelige. Dog skal bestyrelsen udvise diskretion i personfølsomme sager. 

Stk. 12. Bestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokalforeningen kan 
deltage i møder via Skype eller andet elektronisk medie samt for bestyrelsesmedlemmers vedkommende 
afgive stemmer via elektronisk medie. 

§ 7 Valg af kandidater til kommunalbestyrelsen  

Stk. 1. Senest i januar i valgåret til kommunalbestyrelsen, indkalder bestyrelsen lokalforeningens 
medlemmer til opstillingsmøde. Mødet indvarsles efter reglerne i § 4. På mødet træffes bestemmelse om 
partiets spidskandidat. 

Stk. 2. Opstilling af spidskandidaten til kommunevalget sker på opstillingsmødet. Valgbar er medlemmer 
som opfylder betingelsen i § 4 stk. 2.  
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

• valg af dirigent, referent og stemmetæller 
• valg af spidskandidat 
• valg af yderligere kandidater 
• beslutning vedrørende muligt valgforbund 
• eventuelt. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelseskandidater opstilles sideordnet til valget. 

Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen, der bliver valgt som kandidater(er) til folkevalgte tillidsposter, udtræder 
fra bestyrelsen gældende fra samme dato som opstillingsmødet er afholdt. Medlemmet indtræder på ny i 
bestyrelsen såfremt medlemmet ikke opnår valg.  

§ 8 Indstilling af kandidater til Folketinget 

Stk. 1. På et opstillingsmøde kan lokalforeningen indstille kandidater til storkredsforeningens 
opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra opstillingsmøde i lokalforeningen betyder, at de får 
lokalforeningens anbefaling. 

Stk. 2. Lokalforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget. 

Stk. 3. Lokalforeningen udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i storkredsen. Kandidatudvalget 
koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg. 

§ 9 Afstemninger og valg 

Stk. 1. Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt. 

Stk. 2. Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på 
halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der 
op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun afgives én stemme pr. 
kandidat. 
Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. 2, skal der trækkes lod mellem de 
pågældende kandidater. 

Stk. 4. Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har 
modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives 
stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. 

Stk. 5. Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4. 

Stk. 6. En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være 
sendt ud to uger før mødet. 



§ 10 Bemyndigelse 

Stk. 1. Lokalforeningens bestyrelse har bemyndigelse til at rette stavefejl og foretage andre grammatiske 
ændringer i lokalforeningens vedtægter. 

§ 11 Opløsning 

Stk. 1. Lokalforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på lokalforeningens 
generalforsamling. Lokalforeningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses. 

Stk. 2. Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu 
eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende formål indenfor Alternativets formål.  

Vedtægterne for Alternativet Kalundborg er godkendt på den stiftende generalforsamling 

den 14  / 06 - 2016  

Underskrifter fra bestyrelsen 

Rasmus Jørgensen  Peter Skov Larsen  Martin Hansen 
Forperson   Næstforperson  Kasserer 

Birgit Holm-Petersen  Sven-Åge Westphalen  Finn Wendell 
Medlem   Medlem   Medlem 

Erling Arne Vetterstein   
Medlem 

Mie-Louise Torndahl Nielsen  Peter Mikael Mikkel Andreas Balle 
Suppleant    Suppleant


