
Lokalforeningsvedtægter for Sydfyns Konservative Ungdom

§1. Navn 

Foreningens navn er: Sydfyns Konservative Ungdom 

Stk. 2.
Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 

§2. Formål 

Foreningen arbejder for at øge den politiske interesse og for udbredelsen af konservativ politik 
blandt ungdommen på baggrund af Konservativ Ungdoms vedtagne program. 

§3. Medlemmer 

Enhver enkeltperson, der tilslutter sig foreningens formål, og som ikke er medlem af politiske 
organisationer, hvor formål er i modstrid med Konservativ Ungdoms vedtagne formål eller 
program, kan optages som medlem. 

Stk. 2. 

Indmeldelse af en enkeltperson sker til lokalforeningen via Konservativ Ungdoms 
Landsorganisations elektroniske indmeldelsessystem og samtidig betaling af første kontingent. Et 
medlem skal endvidere være dansk statsborger eller bosiddende i Danmark eller være bosiddende 
i Slesvig-Holsten, og være fyldt 14 år, men endnu ikke fyldt 36 år. En enkeltperson kan kun være 
primært medlem i én lokalforening. 

Stk. 3.
Æresmedlemmer kan udnævnes, når de foreslås af bestyrelsen og forslaget opnår 2/3 flertal på 
generalforsamlingen. 

Stk. 4 

Når disse vedtægter i øvrigt referer til et medlem, er det altid primært medlem, der menes. 

§4. Eksklusion 

Bestyrelsen kan af foreningen ekskludere et medlem, som har modarbejdet eller skadet 
foreningens formål og virksomhed. Et ekskluderet medlem kan dog kræve bestyrelsens afgørelse 
indanket for den førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende er berettiget til at komme 
til stede under dette punkt på dagsordenen. Anken har ingen opsættende virkning. 

Stk. 2
Såfremt bestyrelsens beslutning ikke ændres, kan det udelukkede medlem kræve beslutningen 
indanket på det førstkommende Forretningsudvalgsmøde, hvor punktet skal fremgå af 
dagsordenen. Forretningsudvalget kan med et flertal på mindst 5 medlemmer omstøde 
lokalforeningens udelukkelse, således at det udelukkede medlem igen er medlem. Såfremt 
Forretningsudvalget omgør lokalforeningens beslutning, kan lokalforeningens bestyrelse kræve 



Forretningsudvalgets afgørelse indanket for det førstkommende Landsråd. Ingen anke har 
opsættende virkning. 

Stk. 3
Ønsker et tidligere ekskluderet medlem igen at være medlem, kan dette kun ske med godkendelse 
fra den højeste myndighed, der har sanktioneret eksklusionen. 

§ 5. Stiftelse 

En lokalforening stiftes på en stiftende generalforsamling. 

Stk. 2
Efter stiftende generalforsamling skal ansøgningen om optagelse i Konservativ Ungdoms 
Landsorganisation være Konservativ Ungdoms Landsorganisation i hænde senest 10 dage efter 
generalforsamlingens afholdelse med angivelse af den valgte bestyrelse. Den skal indeholde 
mindst tre medlemmer inkluderet, såfremt optagelsen skal have gyldighed fra stiftelsesdatoen. 

Stk. 3
Såfremt der i kommunen allerede findes en lokalforening, men ingen kommuneforening, skal 
foreningens indtræden i Konservativ Ungdoms Landsforening desuden godkendes på en 
generalforsamling i denne lokalforening, jf. kommuneforeningsvedtægternes §4. 

Stk. 4
Såfremt der i kommunen allerede findes en kommuneforening, indtræder lokalforeningen i denne, 
og lokalforeningens formand i kommuneforeningens bestyrelse. Konservativ Ungdoms 
Landsorganisation er forpligtet til at give kommuneforeningens bestyrelse besked om godkendelse 
af nye lokalforeninger i kommunen, så snart denne godkendelse har fundet sted. 

Stk. 5

En lokalforening kan omfatte en eller flere kommuner, med mindre den har hjemme i en kommune 
med flere lokalforeninger, da kan lokalforeningen kun omfatte en del af denne kommune. 
Undtaget denne regel er KG-, KHS-, KTG- og KSU-foreninger, der udelukkende kan tilknyttes en 
enkelt uddannelsesinstitution. En lokalforenings navn skal adskille sig fra navnet på andre 
lokalforeninger. 

§6. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. januar til 15. februar efter direkte 
meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal være afsendt senest 14 dage før afholdelsen med 
angivelse af dagsorden. 

§7 Møde-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen 



Generalforsamlingen består af samtlige medlemmer, som har været medlem af foreningen senest 
fra dagen før der blev indkaldt til generalforsamlingen, og som har betalt det på 
indkaldelsestidspunktet senest opkrævede kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§8 Generalforsamlingens dagsorden og gennemførelse 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af: 

a) Dirigent 

b) Referent 

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år og giver oplæg til organisatorisk 
drøftelse 

3. Kassereren forelægger beretningen for det reviderede regnskab 
4. Fastlæggelse af kontingent for indeværende kalenderår 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. 6. Politisk drøftelse 
7. 7. Valg af: 

a) Formand 

b)  Næstformand 

c)  3-9 bestyrelsesmedlemmer (for foreninger med mindre end 10 medlemmer vælges 1-5 
bestyrelsesmedlemmer) 

d)  1-2 bestyrelsessuppleanter 

e)  2 revisorer 

f)  1 revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Stk. 2.
Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

Stk. 3.
Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter kan kun behandles på generalforsamlingen, 
såfremt forslagene har været formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens 
afholdelse og har været bekendtgjort for foreningens medlemmer. Forslagene skal bekendtgøres 
for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen, på samme måde som 
generalforsamlingen er indkaldt. Andre forslag kan fremsættes og behandles på selve 
generalforsamlingen. 



Stk. 4.
Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages, når 2/3 af de afgivne stemmer på 
generalforsamlingen er for ændringen. Bestyrelsen skal efterfølgende indsende de nye vedtægter 
til Konservativ Ungdoms Forretningsudvalg med anmodning om dispensation fra 
Lokalforeningsvedtægterne. 

Stk. 5.
Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemninger. Dog skal skriftlige afstemninger 
finde sted, når formanden eller mindst 1/10 af de tilstedeværende medlemmer begærer dette. 
Afstemningen i forbindelse med valg skal i alle tilfælde foregå skriftligt. Valg afgøres ved 
almindelig stemmeflerhed. Såfremt mindst 1⁄4 af de tilstedeværende medlemmer begærer det, 
skal afstemninger i forbindelse med stk. 1, nr. 7 c, d og e foregå, som listevalg med adgang til 
personlig stemmeafgivning og opgørelsen af valget skal ske som anført i § 81-86 i lov om 
kommunale valg. Stemmetællerne fungerer som valgbestyrelse. 

Stk. 6.
Vælges en person, der på Landsrådet er valgt til et tillidshverv jf. Landsvedtægternes pgf. 10, pkt. 
8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 8g, 8h og 8i til formand jf. pkt. 7a, fratræder vedkommende samtidigt dette 
tillidshverv i Landsorganisationen og dette meddeles alle relevante parter straks derefter 

Stk. 7.
Der kan fastsættes et differentieret kontingent for primære medlemmer, dog kan kontingentet for 
primære medlemmer aldrig være mindre 75 kr. pr. år pr. medlem. 

Stk. 8. 

Førstegangsmedlemmer skal dog altid kun betale minimumskontingentet på 75 kr. for det 
indeværende foreningsår. Såfremt man indtil indmeldelsestidspunktet har været medlem af en 
anden lokalforening under Konservativ Ungdoms Landsorganisation betragtes medlemmet ikke 
som førstegangsmedlem. 

Stk. 9. 

Generalforsamlingen skal finde sted i foreningens hjemkommune er, jf. §1, stk. 2. 

§9. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når formanden eller bestyrelsen finder det fornødent, 
eller mindst 1⁄4 af foreningens kontingentbetalende medlemmer skriftligt begærer dette. I det 
sidste tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen, således at dette 
kan mødes senest månedsdagen efter begæringens modtagelse, med mindre de indkaldte 
medlemmer med enstemmighed samtykker i længere udsættelse. 

Stk. 2
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal være afsendt 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse med angivelse af dagsorden. 

Stk. 3
En generalforsamling skal afholdes i det kalenderår, hvor der indkaldes til generalforsamlingen. 



Stk. 4 

Generalforsamlingen skal finde sted i foreningens hjemkommune eller hjemkommuner, jf. §1, stk. 
2. 

§10. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af formanden, næstformanden og de i henhold til § 8, stk. 1, pkt. 7c valgte 
bestyrelsesmedlemmer. Foreningens formand er formand for bestyrelsen og indkalder til dennes 
møder. To bestyrelsesmedlemmer kan skriftligt kræve bestyrelsen indkaldt til møde. Formanden 
indkalder bestyrelsen så denne kan møde senest 10 dage efter begæringens modtagelse. 

Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen med kasserer og 
sekretær. 

Stk. 3.
Bliver formandsposten ledig, overtager næstformanden denne post. 

Stk. 4.
Bliver næstformandsposten ledig i funktionsperioden vælger bestyrelsen en ny næstformand ud af 
sin midte efter at en suppleant er indtrådt jf. stk. 5. 

Stk. 5.
Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de 
er valgt. 

Stk. 6.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige virksomhed og er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. 

Stk. 7.
Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for foreningen og kan til enhver tid kræve 
oplysninger fra kassereren om foreningens økonomi. 

Stk. 8.
Formanden påser, at foreningens kassebog og forhandlingsprotokol er ordentligt ført. Herunder at 
der bliver ført ordentligt arkiv over ind- og udmeldelser af lokalforeningen. Alle oplysningerne 
herom, forhandlingsprotokol og kassebog gemmes af den til enhver tid siddende formand og 
kasserer i mindst fem år. 

§11. Besluttende medlemsmøde 

Besluttende medlemsmøder er en fast ret for en lokalforenings medlemmer, hvor der kan træffes 
afgørelser om alle forhold med undtagelse af valg af formand, næstformand, bestyrelse og 
revisorer. 

Stk. 2 



Besluttende medlemsmøde afholdes, når bestyrelsen eller 1/5 af foreningens kontingentbetalende 
medlemmer begærer det. I sidste tilfælde skal mødet afholdes senest 3 uger efter begæringens 
modtagelse i bestyrelsen og varsles 1 uge forinden. 

Stk. 3 

Et besluttende medlemsmøde, der indkaldes på begæring af 1/5 af foreningens
kontingentbetalende medlemmer, skal finde sted i foreningens hjemkommune eller 
hjemkommuner, jf. §1, stk. 2. Et besluttende medlemsmøde, som bestyrelsen tager initiativ til, kan 
finde sted, hvor bestyrelsen finder det belejligt. 

§ 12. Kontingent 

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, jf. § 8, stk. 1. 

Stk. 2.
Medlemmer, der flytter fra en forening til en anden, kan kun optræde som medlemmer i den 
tilflyttede forening, når kontingentet for denne forening er betalt. 

Stk. 3.
Kontingentet fra lokalforeningens primære medlemmer kan ikke indbetales direkte til 
lokalforeningen, men skal betales til Konservativ Ungdoms landsorganisation jf. landsvedtægterne 
§ 7, stk. 1. 

§ 13. Regnskab 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

Stk. 2.
De af generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig kritisk revision og kontrollerer 
regnskabsførelsen. 

Stk. 3.
Et flertal i bestyrelsen er tegningsberettiget i alle økonomiske forhold i forbindelse med 
lokalforeningen. 

Stk. 4.
I forbindelse med andre økonomiske forhold end oprettelse af nye konti/kassekredit og optagelse 
af lån, kan bestyrelsen give kassereren og/eller formanden tegningsret for foreningen generelt. 

Stk. 5.
Kontrakter på over 1.000 kr., som ikke er godkendt af bestyrelsen, er ikke bindende for 
foreningen. 

Stk. 6.
Regnskabet kan ikke godkendes, hvis det ikke er underskrevet af de dertil valgte revisorer (eller 
evt. suppleanten for disse). 



Stk. 7.
Hvis regnskabet ikke godkendes, kan generalforsamlingen give anden forsamling fuldmagt til at 
godkende regnskabet inden for en frist på maksimalt 2 måneder. Giver generalforsamlingen ingen 
fuldmagt, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, senest månedsdagen efter den 
ordinære generalforsamling, hvorpå regnskabet endeligt skal godkendes. 

§ 14. Andre bestemmelser 

Foreningens udtræden af Konservativ Ungdoms Landsorganisation kan kun ske, når udtrædelsen 
er vedtaget med 2/3 flertal på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil Konservativ Ungdoms 
Landsorganisation har modtaget indkaldelsen, og hvor den anden afholdelse senest på 
månedsdagen efter den første. 

Stk. 2.
Ved udtrædelsen af Konservativ Ungdoms Landsorganisation er lokalforeninger forpligtet til at 
forandre navn, jf. lokalvedtægternes § 1 og landsvedtægternes § 4, stk. 1. 

§ 15. Opløsning 

Foreningens opløsning kan kun ske, når beslutning herom er vedtaget efter den ifølge § 14, stk. 1, 
nævnte procedure. 

Stk. 2
Såfremt en forening ikke har indsendt den i Landsvedtægternes § 7, stk. 2 nævnte 
aktivitetserklæring i udfyldt stand til Konservativ Ungdoms Landsorganisations eksterne revisor, 
kan Konservativ Ungdoms Landsorganisations Forretningsudvalg endvidere indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling i foreningen, hvor foreningens opløsning kan sættes på 
dagsordenen og kan vedtages med simpelt flertal. 

Stk. 3.
Ved foreningens opløsning overgår dens formue til Konservativ Ungdoms Landsorganisation. 
Foreningens medlemmer skal have tilbud om at blive medlem af en anden lokalforening under 
Konservativ Ungdoms Landsorganisation 

Stk. 4
Bestemmelserne i stk. 3 bortfalder dog såfremt lokalforeningen er en del af en kommuneforening, i 
dette tilfælde overgår foreningens formue til kommuneforeningen, og foreningens medlemmer skal 
tilbydes medlemskab af en anden lokalforening under denne kommuneforening. 

§ 16. Ændring af disse vedtægter 

Disse vedtægter kan ændres på lokalforeningernes generalforsamling, når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for ændringen, og dette tiltrædes af Forretningsudvalget, jf. § 8, stk. 4. 
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