Vedtægter
Vedtægter for Radikale Venstre i Aalborg
Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 26/4-2021
§ 1 Foreningens navn og område
Stk. 1.
Foreningens navn er Radikale Venstre i Aalborg.
Stk. 2.
Foreningen er kommuneforening for Aalborg Kommune og opstillingskredsforening for Aalborg Nord,
Aalborg Vest og Aalborg Øst.
Stk. 3.
Foreningen er medlem af Radikale Venstre i Nordjyllands Storkreds samt Regionsforening og af
Radikale Venstres Landsforbund.
§ 2 Formål
Foreningens formål er:
at skabe debat om samt kendskab og tilslutning til radikal politik,
at få flest mulige radikale vælgere som medlemmer,
at sikre opstilling af og samarbejde med radikale kandidater til folkevalgte forsamlinger, at
vælge delegerede til Radikale Venstres landsmøder og Storkreds/ regionsdelegeretmøder.
§ 3 Medlemmer
Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Aalborg kommune, er medlem af
kommuneforeningen.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april
Datoen for generalforsamlingen skal bekendtgøres senest 1. marts
stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1/3 af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
1/4 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom.
stk. 3.
Bestyrelsen skal sende indkaldelse og dagsorden til medlemmerne senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Når der er udskrevet valg til folketinget eller indkaldt til ekstraordinært landsmøde, kan bestyrelsen dog
indkalde til ekstraordinær generalforsamling med ned til 4 dages varsel.
Generalforsamlingen skal godkende indkaldelsens lovlighed.
stk. 4.
Medlemmer, der ønsker et emne behandlet på den ordinære generalforsamling, skal aflevere et
skriftligt forslag til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen
stk. 5.
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt kontingent ved
generalforsamlingens start, samt kontingentfrie medlemmer, f.eks. æresmedlemmer.
stk. 6.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed samt af dagsordenen
3. Valg af to stemmetællere og referent

4. Godkendelse af formandens beretning
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Fremlæggelse af arbejdsplan og godkendelse af budget samt fastsættelse af
kontingent for det følgende og vejledende for det næstfølgende år
7. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer
8. Valg af formand
9.. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
10. valg af to revisorer og af to revisorsuppleanter
11. Valg af delegerede til Radikale Venstres landsmøde
12. Valg af delegerede til Radikale Venstres Storkreds/ regionsdelegeretmøde
13. Valg af medlemmer til Storkreds/ Regionsforeningsbestyrelsen
14. Valg af folketingskandidater
15. Eventuelt
16. Politisk forhandling samt evt. vedtagelse af udtalelse om aktuelle politiske emner.
Stk. 7.
Alle valg har virkning indtil næste ordinære generalforsamling.
§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.
Stk. 2.
Partiets repræsentant(er) i byrådet og en repræsentant valgt af den lokale RU-organisation (Radikal
Ungdom) som er bosiddende i Aalborg kommune, tiltræder bestyrelsen uden stemmeret. stk. 3.
Senest en måned efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen sit konstituerende møde.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Disse 3 og formanden udgør
forretningsudvalget.
stk. 4.
Når formanden får forfald, indtræder næstformanden i formandens sted.
stk. 5.
Når et bestyrelsesmedlem får forfald, beslutter bestyrelsen, at en suppleant skal indtræde i stedet.
stk. 6.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Til udvalgene kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen samt personer, som ikke er medlem af
partiet.
stk. 7.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og indkalder til møde i overensstemmelse hermed
stk. 8.
Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over bestyrelsesmøderne
stk. 9.
Politisk tegnes foreningen udadtil af formanden under ansvar overfor bestyrelsen og
generalforsamlingen.
§ 6 Økonomi og Regnskab
Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret
stk. 2.
I større og principielle økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formanden og kassereren i
forening. I de daglige forretninger tegnes foreningen af kassereren alene.
stk. 3.
Kassereren skal løbende registrere foreningens indtægter og udgifter og skal inden den 15. februar
forelægge årsregnskabet for bestyrelsen, derefter afleveres det til foreningens revisorer senest 1.
marts.

stk. 4.
Medlemskontingentet opkræves af landsforbundet.
stk. 5.
Foreningens årsregnskab revideres af de to generalforsamlingsvalgte revisorer
stk. 6.
Partistøtte, der fordeles på grundlag af stemmetallene ved byrådsvalg, tilfalder foreningen.
§ 7 Folketingskandidater
Stk. 1.
Opstilling af 3 folketingskandidater sker hvert år på den ordinære generalforsamling
stk. 2.
En ekstraordinær generalforsamling kan afsætte en folketingskandidat og opstille en ny. Dette ændrer
ikke de øvrige kandidaters stilling
stk. 3.
Hvis foreningens formand opstiller som folketingskandidat, skal denne erstattes som formand af
næstformanden
stk. 4.
Foreningen yder alle tre folketingskandidater praktisk og økonomisk støtte under en valgkamp.
§ 8 Byråds- og regionsrådsvalg
Stk. 1.
Der opstilles kun én radikal liste til byrådsvalget i Aalborg
stk. 2.
Bestyrelsen fastsætter datoen for opstillingsmødet tidligst 1. oktober året inden afholdelse af byrådsvalg
og senest 1. januar i valgåret. Opstillingsmødet, der finder sted efter reglerne for en ekstraordinær
generalforsamling, skal være afholdt senest 1. april i valgåret. På den ordinære generalforsamling i
valgåret orienterer bestyrelsen om forberedelserne til valgkampen, planen for valgkampen samt
retningslinjer for eventuelle valgforbund.
stk. 3
Opstillingsmødet kan vedtage, at bestyrelsen kan supplere listen med yderligere kandidater frem til
indlevering af listen. Kandidater placeres i så fald nederst på listen i den rækkefølge de melder sig.
stk. 4.
Valg af spidskandidat til byrådsvalg kan foretages ved et særskilt opstillingsmøde eller ved særskilt
afstemning på ordinært opstillingsmøde, forud for valg af øvrige kandidater.. Bestyrelsen kan beslutte at
afholde valg til spidskandidat tidligst to år inden byrådsvalget og senest samme dato som den øvrige
liste besættes. Opstillingsmødet finder sted efter reglerne for en ekstraordinær generalforsamling.
stk. 5
Forslag til byråds- og regionrådslister kan stilles indtil under behandlingen af punktet på dagsordenen.
De foreslåede kandidater skal inden valghandlingen begynder, acceptere opstillingen skriftligt eller give
mundtligt tilsagn under mødet
stk. 6.
Hvis foreningens formand opstiller som kandidat til byrådsvalget, skal denne midlertidigt
erstattes som formand af næstformanden, såfremt et bestyrelsesmedlem eller 1/10 af
foreningens medlemmer ønsker det. Formanden bevarer sin plads i bestyrelsen. Hvor
formanden ikke opnår valg, kan denne genindtage formandspladsen.
§ 9 Personvalg og afstemninger
Stk. 1.
Alle valg og øvrige afstemninger foregår som foreskrevet i Landsforbundets vedtægter.
stk. 2.
Valg af folketingskandidater og byrådskandidater, hvor flere personer skal prioriteres på en liste, sker
efter point-metoden.

Dog udpeges spidskandidaten til byrådsvalget ved absolut flertal ved særskilt afstemning blandt dem,
der ønsker at være spidskandidat efter landsforbundets retningslinjer for valg, hvor der skal vælges én
person.
stk. 3.
Ved opstilling af folketingskandidater skal der skrives 3 navne på stemmesedlen i alle runder.
I hver runde udgår kandidaten med det laveste pointtal.
Der fortsættes, indtil der er 3 kandidater tilbage.
Den kandidat, som har flest point, vælger først blandt de tre kredse. Dernæst vælger kandidaten med
det næsthøjeste pointtal.
Hvis der kun skal opstilles en eller to kandidater, afpasses proceduren herefter.
stk. 4.
Ved opstilling af byrådskandidater bruges også pointmetoden.
Til sidst skal forsamlingen godkende den samlede liste med almindeligt flertal.
Hvis dette ikke kan opnås, skal forsamlingen tage stilling til de enkelte kandidater.
Forkastelse af en kandidat kræver 2/3 flertal. Ellers gælder listen uændret.
stk. 5.
Ved valg til bestyrelse, delegerede til landsmødet samt delegerede og bestyrelsesmedlemmer til
regionsorganisationen, følges bestemmelserne i Landsforbundets vedtægter om afstemninger og valg,
herunder pointmetoden.
Overskydende kandidater er suppleanter i den rækkefølge, som stemmetallene betinger.
stk. 6.
Opstillingsmødet eller generalforsamlingen kan godkende, at kandidater, efter eget ønske, får en
placering længere nede på listen, end deres stemmetal betinger.
§ 10 Ændring af vedtægterne
Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, hvis forslag herom er optaget på
generalforsamlingens dagsorden med ændringens ordlyd. Ændringen skal ske med mindst 2/3 af
stemmerne.
§ 11 Opløsning af foreningen
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne
er tilstede, og forslaget er optaget på dagsordenen.
Beslutningen kan træffes med almindeligt flertal.
stk. 2.
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær
generalforsamling mindst 14 dage og højst én måned senere.
Opløsningen kan da vedtages uanset de fremmødtes antal, hvis 3/4 stemmer for opløsningen.
Den opløsende generalforsamling tager stilling til anvendelsen af foreningens aktiver, herunder
foreningsprotokoller og arkiv.
§ 12 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft straks.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2021.

