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Venstre i Aalborg kommune
1. Én eller flere vælgerforeninger
I kommuner med flere vælgerforeninger dannes der en kommuneforening.
§ 2. Opgaver og ansvar
Kommuneforeningens opgaver og ansvar:
- Kommunalpolitisk handlingsprogram og valgprogram
- Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg
- Kampagner forud for kommunalvalg
- Kontakt til Venstres gruppe i byråd
- Koordinator for politiske netværksgrupper
- Administration af kontingent og medlemsregistrering for vælgerforeninger, jf. stk. 2
- Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
- Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kredsbestyrelsen og regionsbestyrelsen
- Indberetning af vælgerforeningernes medlemstal til landsorganisationen
- Indbetaling af kontingent til landsorganisationen
- Valg til kredsbestyrelser
- Valg til regionsbestyrelsen
- Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger
Stk. 2
Kommuneforeningen er forpligtet til at efterkomme anmodning fra vælgerforening(er) om, at
kommuneforeningen varetager de administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og
medlemsregistrering.
§ 3. Generalforsamling og dagsorden
Der holdes hvert år i marts måned en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal
behandles:
01. Valg af stemmetællere
02. Valg af dirigent
03. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
04. Behandling af regnskab
05. Behandling af indkomne forslag
06. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent
til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelsen, jf. stk. 5 og 6
07. Valg af formand
08. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
09. Valg af to revisorer og suppleant(er)
10. Valg af formand for kredsbestyrelser
11. Valg til kredsbestyrelser
12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
13. Valg af 1 delegeret til landsmødet
14. Eventuelt
Ad. pkt. 10 og 11, se § 8 stk. 3 og 4.
Ad. pkt.10-12, se § 44, stk. 3 og 4, og ad. pkt. 13, se § 33 stk. 1 i Venstres vedtægter
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Stk. 2
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3
Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, der har betalt kontingent i
en vælgerforening i kommunen senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4
Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer og vælgerforeninger til
foreningens formand inden 1. februar.
Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt.
Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag.
Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.
Stk. 5
Kontingentet til kredsbestyrelser skal som minimum fastsættes til 3/4 af det kontingent, der skal
indbetales til landsorganisationen.
Stk. 6
Kontingentet til regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent, der skal
indbetales til landsorganisationen.
Stk. 7
Medlemmer, der vælges til en regionsbestyrelse, skal have bopæl i kommunen.
Stk. 8
Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.
§ 4. Opstillingsmøder
Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der
- Har betalt kontingent senest 7 dage før opstillingsmødet
- Er medlem af den eller én af de vælgerforening(er), der medvirker i opstillingen
- Har bopæl i kommunen
Stk. 2
Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst14 dages varsel.
§ 5. Bestyrelse, politiske udvalg og arbejdsgrupper
- Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, et medlem fra hver af
vælgerforeningsbestyrelserne i kommunen og seks andre medlemmer.
- De tre kredsformænd og kommunens medlem af regionsbestyrelsen har sæde i bestyrelsen.
Stk. 2
Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, se dog
stk. 1, herunder kan der træffes beslutning om, at kredsbestyrelsesformænd og/eller kommunens
medlem af regionsbestyrelsen skal have sæde i bestyrelsen.
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Stk. 3
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.
Bestyrelsen kan vælge kasserer og sekretær i eller uden for sin midte.
Stk. 4
Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for
LOF, hvis der er en VU- forening/LOF-afdeling i kommunen. Repræsentanterne har stemmeret i
bestyrelsen jf. § 46 i Fællesbestemmerne i Venstres vedtægter.
Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen.
Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.
Stk. 7
Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske udvalg og arbejdsgrupper og skal sikre Venstreaktivitet i nærområderne.
§ 6. Økonomi
Midler til dækning af kommuneforeningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og
bidrag.
Stk. 2
Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte.
Stk. 3
Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte).
Stk. 4
Inden 1. marts skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til
landsorganisationen. Indberetningen lægges til grund for landsorganisationens opkrævning af
kontingent hos kommuneforeningen.
Stk. 5
Inden 15. marts skal bestyrelsen indbetale kontingentandel til kredsbestyrelser,
regionsbestyrelsen og landsorganisation. Hvis kontingentet til landsorganisationen ikke er
indbetalt inden 1. juli, fortabes stemmeretten på det kommende landsmøde for formanden for
kommuneforeningen og kommuneforeningens delegerede, jf. § 33, stk. 1 og 3 i Venstres
Vedtægter.
§ 7. Opstilling til kommunalvalg
Se bilag
§ 8. Opstillingskreds og kredsbestyrelse
Der skal være en kredsbestyrelse for opstillingskredsene Aalborg Nord, Aalborg Øst og Aalborg
Vest.
Kredsbestyrelserne fungerer selvstændigt med ansvar for økonomi og med selvstændigt regnskab.
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Kredsbestyrelsernes formænd repræsenterer Venstre i spørgsmål vedrørende folketingsvalg og
kandidatopstilling.
Stk. 2 Opgaver og ansvar
Kredsbestyrelsernes opgaver og ansvar i hver kreds:
- Opstilling af folketingskandidat
- Kampagner forud for folketingsvalg
- Bistand til folketingskandidaten mellem valg
- Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger
Stk. 3.a Bestyrelse Aalborg Nord
Kredsbestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.
Formanden valgt på kommuneforeningens generalforsamling.
4 medlemmer valgt på kommuneforeningens generalforsamling.
Kredsbestyrelsens størrelse bestemmes på foreningens generalforsamling.
Kredsbest yrelsens medlemmer vælges af medlemmer i opstillingskredsen.
Stk. 3.b Bestyrelse Aalborg Vest
Kredsbestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.
Formanden valgt på kommuneforeningens generalforsamling.
4 medlemmer valgt på kommuneforeningens generalforsamling.
Kredsbestyrelsens størrelse bestemmes på foreningens generalforsamling.
Kredsbest yrelsens medlemmer vælges af medlemmer i opstillingskredsen.
Stk. 3.c Bestyrelse Aalborg Øst
Kredsbestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.
Formanden valgt på kommuneforeningens generalforsamling.
Kredsbestyrelsens størrelse bestemmes på foreningens generalforsamling.
Hver vælgerforening vælger én repræsentant og suppleant til kredsbestyrelsen
Stk. 4 Formand
Formanden for hver kredsbestyrelse vælges på foreningens generalforsamling.
Stk. 5
Hver kredsbestyrelse kan vælge en næstformand af sin midte, og kan vælge kasserer og sekretær i
eller uden for sin midte.
Stk. 6
Hver kredsbestyrelse skal/kan supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom, hvis
der er en VU-forening i opstillingskredsen.
Stk. 7
Hver kredsbestyrelse kan inddrage særligt sagkyndige og kan tage initiativ til projektgrupper og
udvalg.
Stk. 8
Hver kredsbestyrelse konstituerer sig senest hvert år i april.
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Stk. 9
Hver kredsbestyrelse fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en
forretningsorden.
Stk. 10 Økonomi
Hver kredsbestyrelses arbejde finansieres ved et årligt beløb fra kommuneforeningen der mindst
svarer til ¾ af kontingentet til landsorganisationen.
Stk. 11
Hver kredsbestyrelse kan modtage frivillige bidrag, men kan ikke selvstændigt opkræve
kontingent.
Stk. 12
Hver kredsbestyrelse skal udarbejde et årligt regnskab, der skal være tilgængeligt på
kommuneforeningens generalforsamling.
Stk. 13 Revision af regnskab
Hver kredsbestyrelses regnskab revideres af de revisorer, der er valgt på kommuneforeningens
generalforsamling.
Stk. 14 Opstilling af folketingskandidat
Opstilling skal ske senest 12 måneder efter et folketingsvalg.
Stk. 15
Opstillingen er sideordnet opstilling med nominering med kandidaterne anført først på
stemmesedlen i den opstillingskreds, hvori de nomineres. De øvrige kandidater i storkredsen
anføres derefter i alfabetisk rækkefølge.
Stk. 16
Der skal opstilles mindst én kandidat i hver opstillingskreds i storkredsen. Ingen kandidat kan
blive nomineret i mere end én opstillingskreds.
Stk. 17
Storkredsens kandidater er berettiget til at arbejde og føre valgkampagne i hele storkredsen.
Stk. 18
Hvis der ikke inden 7 dage før fristen for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden er opstillet
kandidater efter stk. 16, og nyt opstillingsmøde ikke kan gennemføres, overtager den formand eller
næstformand i regionsbestyrelsen, der er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til
valgmyndigheden, ansvaret for opstilling i opstillingskredse uden kandidat.
Stk. 19
Hver kredsbestyrelse er ansvarlig for indkaldelse til opstillingsmøde.
For opstillingsmøder gælder normalt samme varsel (14 dage) som for generalforsamlinger.
Stemmeret ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der har bopæl i opstillingskredsen
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Stk. 20
Regionsbestyrelsen er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden ved udskrivelse
af folketingsvalg, jf. § 28 i Venstres vedtægter.
§ 9. Fællesbestemmelser, Lokal vedtægt og Ikrafttræden
Foreningen er endvidere forpligtet af fællesbestemmelser i Venstres Vedtægter.
Fælles bestemmelser
§ 42. Ekstraordinær generalforsamling
§ 43. Betingelser for opstilling til valg
§ 44. Valg til bestyrelser
§ 45. Afstemningsregler
§ 46. VU og LOF
§ 47. Regnskabsåret
§ 48. Tegningsret
§ 49. Eksklusion som medlem
§ 50. Dispensation
Lokalvedtægt
§ 51. Lokal vedtægt
Ikrafttræden
§ 52. Ikrafttræden

I øvrigt er Venstres vedtægter til enhver tid gældende.

Vedtaget på generalforsamlingen, d. 21. marts, 2017
Formand_______________________
Dirigent _______________________
Referent _______________________
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Bilag til Venstres Vedtægter af marts 2015
Kapitel 1: Kommunalvalg

§ 1.
Venstre og Venstres Ungdom i Aalborg Kommune opstiller på én samlet liste.
§ 2. Borgmesterkandidat
Valg af borgmesterkandidat sker i november 2015 (to år før valget).
Stk. 2.

Borgmesterkandidaten vælges på et opstillingsmøde, hvor personer, der har været medlem i 7 dage har
stemmeret, jf. vedtægterne.
Stk. 3.

Kandidater, der ønsker valg til borgmesterkandidat, skal meddele deres kandidatur senest 15. oktober 2015
til formanden for kommuneforeningen.
Stk. 4.

Såfremt borgmesterkandidaten trækker sig i perioden efter opstillingsmødet og inden valget, bemyndiges
kommuneforeningens bestyrelse at fastlægge en procedure for valg af ny borgmesterkandidat.
§ 3.

Den politiske leder er den til enhver tid valgte borgmesterkandidat. Den senest valgte borgmesterkandidat er
således politisk leder, indtil der eventuelt vælges en ny borgmesterkandidat for Venstre i Aalborg.
Stk. 2

Udtræder den siddende borgmesterkandidat af byrådet udpeges en konstitueret politisk leder af Venstre i
Aalborgs kommuneforening.
§4

Borgmesterkandidaten er ansvarlig for, at der udarbejdes et valgprogram.
Stk. 2.

Kommuneforeningen og borgmesterkandidaten sørger for, at kandidater og medlemmer inddrages i at
udarbejde valgprogrammet.
Stk. 3

Valgprogrammet skal vedtages af kommuneforeningens bestyrelse senest i maj i valgåret.
Venstres Ungdom
§5

Venstres Ungdom tildeles plads nummer 2 på kandidatlisten.
Stk. 2.

Stk. 1 er betinget af, at

a) Den kandidat, Venstres Ungdom opstiller på plads nummer 2 på kandidatlisten, ikke
tidligere har været medlem af byrådet
b) Venstres Ungdom stiller med minimum tre kandidater til byrådet i alt, og
c) Venstres Ungdom stiller med minimum en kandidat til regionsrådsvalget jf. nedenfor

§ 6 Kandidater

Vælgerforeningerne stiller minimum med følgende antal kandidater medio september i året før valget:
Båndbyerne & omegn

1

Hals

2

Mou Sogn

1

Kongerslev-Komdrup
Nørresundby

1

2

Nøvling-Visse-Gistrup-Gunderup

2

Venstre Hammerbakker

3

Venstre Aalborg sydvest

3

Aalborg Venstrevælgerforening

3

Sønderholm-Frejlev-Nørholm
Venstre Nibe

Aalborg Midtby

Venstres Ungdom
Stk. 2

1
2
3

3, jf. § 5, stk. 2, litra b.

Sammenlægges vælgerforeninger efter vedtagelsen af disse regler skal den ”nye” forening samlet set opstille
et antal kandidater svarende til det de ”gamle” foreninger var forpligtet til.
Stk. 3

Vælgerforeningerne prioriterer selv sine ressourcer blandt sine kandidater.
Stk. 4

Ved kandidatforfald mellem medio september og opstillingsmødet erstatter vælgerforeningerne selv med en
ny kandidat.
Stk. 5

Vælgerforeningerne indrapporterer løbende, og senest medio september i året før valgåret, navn, bopæl og
kontaktoplysninger på kandidaterne til kommuneforeningens bestyrelse.

Stk. 6

Vælger en vælgerforening at opstille flere kandidater, end det den er forpligtet til i henhold til stk. 1, og
opnår disse indplacering på listen til opstillingsmødet, jf. § 8, ydes vælgerforeningen et kontant tilskud fra
kommuneforeningen på 5.000 kr. pr. kandidat.
§7

Kommuneforeningens bestyrelse og borgmesterkandidaten sørger for at supplere med det antal kandidater,
der mangler, for at Venstres liste er fyldt op, dvs. indeholder 35 navne.
Stk. 2

Kandidater fundet i henhold til stk. 1 ydes et tilskud fra kommuneforeningen svarende til det tilskud en
vælgerforening kan opnå ved at opstille ekstra kandidater i henhold til § 6, stk. 6, dvs. 5.000 kr.
§8

Kandidaterne indplaceres på opstillingslisten i 2. kvartal i valgåret.
Stk. 2

Kandidaterne præsenteres på et opstillingsmøde i en bazarmodel, hvor Venstres medlemmer kan gå rundt og
tale med alle kandidater.
Stk. 3

Indplacering på plads nummer 3-35 sker efter pointmetoden, hvor alle medlemmer kan stemme på 10
personer, som gives point fra 10-1. Ved pointlighed trækkes der lod.
Stk. 4

Trækker en kandidat indplaceret på plads nummer 3-35 sig som kandidat efter opstillingsmødet, rykker de
nedenstående kandidater én plads op.
Stk. 5

Eventuelle kandidater opstillet efter opstillingsmødet indplaceres nederst på listen, hvis der er en plads.
Stk. 6

Ved kandidatforfald efter opstillingsmødet finder vælgerforeningen selv en ny kandidat.
§9

Alle kandidater indplaceret på listen ydes et tilskud på 25 valgplakater.
Stk. 2.

Kandidater, der selv køber valgplakater, tilbydes et kontant bidrag svarende til prisen på 25 valgplakater.
§ 10

Kandidaterne tilbydes deltagelse i en kandidatuddannelse planlagt af kommuneforeningens bestyrelse.

Stk. 2.

Kandidatskolen starter 14 måneder før valget, dvs. september 2016.
§ 11

Kandidaterne er forpligtet til at underskrive en af kommuneforeningens bestyrelse udarbejdet
kandidaterklæring.
Stk. 2.

Kandidaterklæringen skal som minimum indeholde krav om, at man som kandidat

a) Vil gøre sig bekendt med og udtale sig i overensstemmelse med det udarbejdede
valgprogram
b) Er forpligtet til at følge Venstres designlinje på alt materiale til både ophængning og
uddeling
c) Skal overholde god moral i forhold til de øvrige kandidaters valgkamp, og
d) Er villig til at blive tilknyttet en vælgerforening som fast kontaktpolitiker i én af de
vælgerforeninger, som ikke fik valgt en kandidat til byrådet.

Valgforbund
§ 12

Valgforbund kan indgås af kommuneforeningens formand og borgmesterkandidaten i forening.
Øvrige forhold
§ 13

Vælgerforeninger, der ikke får valgt en af deres kandidater til byrådet, får tilknyttet et af de valgte
byrådsmedlemmer som deres faste kontaktpolitiker ind i byrådet.

Kapitel 2: Regionsrådsvalg
§ 14

Proceduren for opstilling af kandidater til regionsrådsvalget vedtages på generalforsamlingen i 2016.

