
 

 

Vedtægter for Radikale Venstre på Frederiksberg juni 2020 side 1 

Radikale Venstre på Frederiksberg 
 

NAVN OG FORMÅL 
 
§ 1 
Foreningens navn er Det Radikale Venstre på Frederiksberg. Herefter kaldet 
kommuneforeningen. 
 
§ 2 
Foreningens formål er: 

• at fremme den politiske aktivitet i kommunen for at skabe størst mulig tilslutning til 
Radikale Venstres politik og få flest muligt medlemmer til kommuneforeningen 

• at lede Radikale Venstres arbejde i kommunen 
• at sikre et samarbejde med kommunens valgte radikale kommunalpolitikere 
• at opstille radikale kandidater til kommunalbestyrelsen og folketinget 
• at føre valgkamp ved kommunalvalg og folketingsvalg 
• at medvirke i valgkampe ved valg til regionsråd og Europaparlament samt ved 

folkeafstemninger 
• og at skabe rammer for medlemmernes arbejde for og indflydelse på partiets program 

og politik 

 
MEDLEMSKAB 
 
§ 3 
Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Frederiksbergs Kommune, er 
medlem af kommuneforeningen. Foreningens medlemmer må ikke være tilsluttet andre 
politiske partier. 
Stk. 2. Kommuneforeningens vedtægter bekendtgøres for medlemmerne ved indmeldelsen - 
eventuelt via kommuneforeningens hjemmeside. Alle medlemmer kan efter anmodning få 
sendt et udskrift af vedtægterne. Et underskrevet eksemplar af kommuneforeningens 
vedtægter skal altid findes i foreningens sekretariat. Det eksemplar kan alle medlemmer 
kræve at få at se. 
Stk. 3. Medlemskabet omfatter alle de led af Det Radikale Venstre, der dækker det område, 
hvor medlemmet bor. 
Stk. 4. Ved fraflytning fra Frederiksbergs Kommune flyttes medlemskabet automatisk til en 
anden kommuneforening. 
 

LANDSFORBUNDET 
 
§ 4 
Kommuneforeningen er medlem af Det Radikale Venstres Landsforbund og deltager med 
delegerede i landsforbundet landsmøde. Alle kommuneforeningens medlemmer kan deltage i 
landsmødet. Kun de delegerede har stemmeret på landsmødet i henhold til landsforbundets 
vedtægter. 
Stk. 2. Valg af delegerede til landsmødet foregår på generalforsamlingen efter landsforbundets 
vedtægter § 3, stk. 2. 
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KOMMUNEFORENINGENS GENERALFORSAMLING 
 
§ 5 
Kommuneforeningens generalforsamling er foreningens højeste myndighed i foreningens 
anliggender. Med de undtagelser, der fremgår af Storkredsforsamlingen og landsforbundets 
vedtægter. 
 
Stk. 2. Den årlige generalforsamling afholdes i marts eller april måned, og indkaldes med 
mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent og stemmetællere. 
3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse. 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af formand. 
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, mindst 3, højst 10. 
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
10. Valg af medlemmer og stedfortrædere til Storkredsforsamlingen, jf. 
storkredsens vedtægter § 6 stk. 2-4. 
11. Evt. valg af delegerede til Landsforbundets landsmøde. 
12. Beslutning om hvorvidt kommuneforeningen selv vil opstille folketingskandidater. 
13. Kommuneforeningens indstilling til kandidatudvalget vedrørende de kandidater som 
ønskes opstillet til folketingsvalg i kommuneforeningens valgkredse. 
14. Eventuelt. 
 
Stk. 3. Forslag fra foreningens medlemmer til ændring af vedtægter skal inden den 1. februar 
være indsendt til formanden. Det påhviler denne, at forslagenes ordlyd bringes til 
medlemmernes kundskab mindst 2 uger før den årlige generalforsamling. 
Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen under 
dagsordenens punkt 6, skal inden den 1. februar være indsendt til foreningens formand, som 
har pligt til at bringe ordlyden af forslagene til medlemmernes kundskab mindst to uger før 
generalforsamlingen. 
Stk. 5. Vælger kommuneforeningen på sin generalforsamling selv at opstille kandidater, 
opstilles kandidaterne efter § 13, og punkt 13 i dagsordenen udgår. 
Stk. 6. Har flere kandidater været foreslået under punkt 13 i generalforsamlingens 
dagsordenskal deres navne også oplyses til Storkredsforsamlingen forretningsudvalg 

 
OPSTILLINGSGENERALFORSAMLING 
 
§ 6 
Hvis generalforsamlingen beslutter at opstille folketingskandidater jf. § 5 stk. 2, punkt 13, 
indkalder formanden medlemmerne til en opstillingsgeneralforsamling. Indkaldelsen skal 
sendes med mindst 14 dages varsel, og det skal fremgå, hvilke kandidater der er foreslået for 
bestyrelsen - og i hvilke valgkredse de foreslås opstillet. Opstillingsgeneralforsamlingen skal 
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holdes senest 1. maj og gennemføres efter bestemmelserne i § 14. Senest 8 dage efter 
opstilling meddeles resultatet til Storkredsforsamlingen. 

 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
§ 7 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel. 
Efter udskrivning af folketingsvalg reduceres varslet til 4 dage. Bestyrelsen skal desuden 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 30 medlemmer skriftligt stiller krav 
om det til kommuneforeningens formand. Der skal stå i anmodningen, hvad der ønskes 
behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling 
indkaldes af formanden senest 14 dage efter at kravet er fremsat. Der skal være mindst 8 
dages varsel. 

 
BESTRYRELSEN 
 
§ 8 
Bestyrelsen varetager alle kommuneforeningens løbende forretninger. 
Stk. 2. Bestyrelsen består af mindst 3, højst 10, foruden 
- Kommuneforeningens formand 
- 1 medlem valgt af Radikal Ungdoms foreninger inden for kommuneforeningens grænser. 
Stk. 3.Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en kasserer, evt. en sekretær og 
udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem som repræsentant i forretningsudvalget for 
Storkredsforsamlingen. 

 
KOMMUNALVALG 
 
§ 9 
”Kommuneforeningens formand indkalder med 14 dages varsel medlemmerne af 
kommuneforeningen til opstillingsmøde. Dette møde skal være afholdt senest 10 måneder 
inden kommunalvalget.  Der kan opstilles op til 20 kandidater til kommunalvalget”. 
 
Der kan i forbindelse med den ordinære generalforsamling i samme år som kommunalvalget, 
indsuppleres med yderligere kandidater, dog således, at det samlede kandidatfelt ikke 
overstiger de fastlagte 20 kandidater. 
 
De kommende kandidater kan få mulighed for at præsentere sig selv for vælgerforeningen via 
vælgermøder og præsentation via nyhedsbreve før opstillingsmødet. 
 
Formanden og de af bestyrelsen der ikke selv opstiller til kommunalvalget kan indkalde et 
udvalg eller alle kendte kandidater til en samtale, hvor kandidaten kan uddybe sine 
synspunkter og formand og de af bestyrelsen der ikke selv opstiller kan drøfte med 
kandidaten om opgavens omfang og betydning.  
 
Det besluttende forum kan vedtage, at en opstillet kandidat til kommunalbestyrelsen kan fratages sit 
kandidatur, forudsat, at kandidatlisten ikke allerede er indsendt til myndighederne. Et forslag om 
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fratagelse af kandidatur skal annonceres for de øvrige stemmeberettigede . Den ekstraordinære 
generalforsamling indkaldes af formanden senest 14 dage efter at kravet er fremsat. Der skal være 
mindst 8 dages varsel. Der vil kun være dette emne på dagsorden. 
 
 

 

KOMMUNALVALG (Nummerering) 

 
§ 10 
Nummerering af kandidater ved kommunalvalg foregår på følgende måde: Først stemmes om, 
hvem der skal stå som nummer ét på listen. Kun de kandidater, der ønsker at være opstillet 
som nr. 1, indgår i denne afstemning. Opnår en kandidat absolut flertal af de afgivne gyldige 
stemmer, er vedkommende valgt. Opnår ingen kandidat absolut flertal ved første afstemning, 
udgår den kandidat, der fik færrest stemmer. Derefter foretages ny afstemning blandt de 
tilbageværende kandidater. Denne procedure gentages, indtil en af kandidaterne har opnået 
absolut flertal, eller til der kun er to kandidater tilbage. Den kandidat, der ved den følgende 
afstemning opnår flest stemmer, er herefter valgt. Derefter stemmes om de øvrige pladser på 
listen efter pointmetoden i Landsforbundets vedtægter § 18, stk. 11 og 12. 
Stk. 2. Et medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet kan kun opstilles som kandidat til 
kommunalvalg, hvis vedkommende skriftligt erklærer at ville fratræde sin plads i 
Folketinget eller Europa-Parlamentet senest 6 måneder efter opnåelse af eventuelt valg til 
kommunalbestyrelsen. 

 
KOMMUNALVALG (Valgoplæg og valgteknisk samarbejde) 

 
§11 
Efter kommuneforeningens ordinære generalforsamling i kommunalvalgåret, indkalder 
kommuneforeningens formand et besluttende forum bestående af: 
a) de opstillede kandidater,  
b) kommuneforeningens bestyrelse 
c) og de Frederiksbergske medlemmer af Storkredsforsamlingen. 
Det besluttende forum vedtager et valgoplæg senest 5 uger før kommunalvalget. 
Stk. 2. Det besluttende forum vedtager endvidere hvilke andre, til kommunalvalget opstillede 
lister, der skal indledes forhandlinger med om indgåelse af liste- og/eller valgforbund. 
Stk. 3. Vedtages det at indlede forhandlinger med andre opstillede liste- og/eller valgforbund, 
nedsættes der et forhandlingsudvalg bestående af nummer ét på kommuneforeningens 
kandidatliste samt kommuneforeningens formand. Forhandlingsudvalget skal tage 
forhandling med de lister, der jf. stk. 2 ønskes indgået liste- og/eller valgforbund med. 
Efter denne forhandlings afslutning skal forhandlingsudvalget give møde i det besluttende 
forum, og her orientere om det opnåede forhandlingsresultat. 
Stk. 4. Det besluttende forum er fra kommuneforeningens ordinære generalforsamling i 
kommunalvalgåret til udgangen af samme år øverste myndighed i forbindelse med tvister og 
uenigheder i forbindelse med kommunalvalg. Alle medlemmer af det besluttende forum kan 
rejse sager til debat og afstemning samt kræve skriftlig afstemning. Afstemninger afgøres ved 
simpelt flertal, og ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

 
FOLKETINGSVALG 
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§ 12 
Stk. 1. Den endelige beslutning om opstilling af kandidater til Folketinget tages af 
Storkredsforsamlingens generalforsamling, medmindre kommuneforeningen beslutter selv at 
opstille kandidater jf. § 6 stk. 2. Kandidatudvalgets indstilling udsendes til medlemmerne 
sammen med indkaldelsen. I indstillingen skal der stå navnene på de nuværende 
folketingskandidater, de af bydelsforeningerne foretrukne, kandidatudvalgets forslag, samt 
eventuelle mindretalsforslag. 
Stk. 3. Ingen kandidat kan opstilles/nomineres i mere end én kreds. 
Stk. 4. Uanset hvilket foreningsled, som har opstillet kandidaterne, er opstillingen gyldig fra 
dagen efter generalforsamlingen. 
Stk. 5. Et medlem af Kommunalbestyrelsen, Regionsrådet eller Europa-Parlamentet kan kun 
opstilles som folketingskandidat, hvis vedkommende skriftligt erklærer, at ville fratræde sin 
plads i Kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller Europa-Parlament senest 6 måneder efter 
opnåelse af valg til Folketinget. 
Stk. 6. Folketingskandidater skal enten have accepteret opstillingen på generalforsamlingen 
eller ved skriftligt samtykke. 
Stk. 7. Ingen kreds kan stå ubesat i mere end seks måneder. Hvis en folketingskandidat 
trækker sit kandidatur tilbage før opstillingsperiodens udløb, kan bestyrelsen i det 
foreningsled, som har foretaget den oprindelige opstilling, opstille en kandidat i den 
pågældende kreds for resten af foreningsåret. Disse bestemmelser begrænser ikke 
rækkevidden af § 7 

 
 
AFSTEMNING OG VALG 
 
§ 13 
Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem i mindst to uger, og som har betalt 
forfaldent kontingent før generalforsamlingen, opstillingsgeneralforsamlingen eller 
opstillingsmødet til Kommunalbestyrelsen. Nye medlemmer skal have betalt første 
kontingent. 
Stk. 2. I alle organisationsled tages beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de 
tilstedeværende stemmeberettigede mødedeltagere. Afstemning sker ved håndsoprækning. 
Hvis ét stemmeberettiget medlem ønsker det, skal der stemmes skriftligt. 
Stk. 3. Personvalg sker altid ved skriftlig afstemning, når mere end én kandidat er bragt i 
forslag. Valg af dirigent, stemmetællere, referent og revisorer kan ske ved håndsoprækning, 
medmindre der gøres indsigelse af et stemmeberettiget medlem. Opstår der stemmelighed 
ved personvalg, skal der ske omvalg. Ved stemmelighed efter omvalg foretages der 
lodtrækning. 
Stk. 4. Når en enkelt person skal vælges, kræves der absolut flertal af de afgivne, gyldige, ikke-
blanke stemmer, eventuelt ved bundet omvalg. 
Stk. 5. Når mere end én person skal vælges, følges reglerne i Landsforbundets vedtægter § 
18, stk. 11 og 12. Ved valg til Storkredsforsamlingens benyttes pointmetoden, jf. § 
5, stk. 4, pkt. 6,. 
Stk. 6. Formanden er ansvarlig for at stemmesedler udleveres til de stemmeberettigede. 
Stk. 7. Der kan ikke afgives stemme ved mundtlig eller skriftlig fuldmagt. 
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Stk. 8. Alle valg til foreningens tillidsposter gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
Stk. 9. Kommuneforeningens formand kan ikke i sin valgperiode opstilles som kandidat til 
Folketinget i en kreds inden for Københavns Storkreds, eller som kandidat til valg til 
Kommunalbestyrelse eller Regionsråd. 
Stk. 10. For at kunne blive valgt til en tillidspost i kommuneforeningen skal den foreslåede 
kandidat acceptere det på mødet eller have givet skriftligt samtykke. 

 
KONTINGENT OG REGNSKAB 
 
§ 14 
Kontingent til foreningen fastsættes af en ordinær generalforsamling med virkning fra det 
Først kommende kalenderår. 
Stk. 2. Kommuneforeningens regnskabsår er kalenderåret. 
Stk. 3. I økonomiske forhold tegnes kommuneforeningen af formanden og kassereren. 

 
VOLDGIFT 
 
§ 15 
Hvis der opstår stridigheder eller tvivlsspørgsmål af politisk eller organisatorisk art, kan hver 
af de implicerede parter kræve voldgiftsbehandling af spørgsmålet efter Landsforbundets 
vedtægter § 15. 

 
VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN 
 
§ 16 
Vedtægterne træder i kraft straks, dog fungerer foreningens hidtidige organer fortsat ind til 
nyvalg har fundet sted efter bestemmelserne i vedtægterne. 
 
Disse vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling 10.juni 2020, og erstatter 

vedtægter vedtaget 15.marts 2016 

 

Dato: 

 

 

Anne Eskildsen, Formand Thomas Baark, Næstformand 

 


