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Navn, formål og opgaver 
Foreningens navn 

§ 1. Foreningens navn er Socialdemokratiet 
i Ballerup Kommune. 

Foreningen organiserer socialdemokraterne 
i Ballerup Kommune. 

Foreningens hjemsted er Ballerup Kommu-
ne. 

Formålet 

§ 2. Foreningen anerkender Socialdemokra-
tiets program og vil virke for dets gennem-
førelse på grundlag af partiets princippro-
gram, love og beslutninger.  

Socialdemokratiets formål er på et demo-
kratisk socialistisk grundlag at virke i hen-
hold til partiets programmer og at fremme 
økonomiske, kulturelle og politiske interes-
ser i overensstemmelse med idégrundlaget.  

Dette mål søges opnået ved:  

− at inddrage medlemmerne i beslutnings-
processen om organisatoriske, lokal- og 
landspolitiske samt internationale 
spørgsmål, 

− at inddrage borgerne i en dialog med 
partiet om den aktuelle og langsigtede 
politik, 

− at opstille socialdemokratiske kandidater 
til kommune-, regionsråds-, folketings- 
og Europa-Parlamentsvalg, andre offent-
lige tillidshverv samt nærdemokratiske 
råd og nævn.  

Foreningens opgaver 

§ 3. Foreningen skal opstille/indstille kan-
didater til kommune-, regionsråds-, folke-
tings- og Europa-Parlamentsvalg samt til 
andre offentlige valg samt nærdemokratiske 
råd og nævn.  

Stk. 2. På en generalforsamling besluttes 
opstillings- og afstemningsregler til de valg, 
som foreningen er ansvarlig for. Af afstem-
ningsreglerne skal det fremgå, om man 
vælger urafstemning eller generalforsam-
ling, samt om man anvender listeopstilling 
eller sideordnet. 

Stk. 3. Foreningen skal føre valgkamp for 
de opstillede kandidater.  

Stk. 4. Foreningen skal bidrage til at udbre-
de kendskabet til partiets politiske syns-
punkter. 

Stk. 5. Foreningen skal arbejde for at få fle-
re medlemmer. 

 

Medlemmerne 
Medlemskab 

§ 4. Alle, der anerkender partiets princip-
program, love og vedtægter, kan optages 
som medlemmer.  

Foreningens bestyrelse kan udsætte en an-
modning om medlemskab til næste general-
forsamling. 

Ingen kan nægtes optagelse, medmindre en 
generalforsamling har godkendt afslaget 
med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. I 
tvivlstilfælde kan hovedbestyrelsen konsul-
teres.  

Stk. 2. Man er medlem, når man har betalt 
kontingent.  

Fuldgyldige medlemmer af DSU kan, hvis 
de ønsker det, være medlem af Socialde-
mokratiet for det kontingent, de har betalt 
til DSU. 

Medlemskabet har sin gyldighed fra indmel-
delsesdatoen i Socialdemokratiet. 

Hvis kontingentet ikke er betalt senest et 
kvartal efter den ordinære opkrævning, 
bortfalder ens medlemsrettigheder (stem-
meret og valgbarhed), indtil man har betalt.  

Inden den 1. april skal alt skyldigt kontin-
gent for det foregående år være indbetalt. 
Manglende indbetaling medfører automatisk 
tab af medlemskab.  

Medlemskabet bortfalder, når man modta-
ger besked om, at man er slettet på grund 
af kontingentrestance.  

Hvis man tilhører noget andet partis politi-
ske organisation eller ved Europa-Parla-
ments-, folketings-, regionsråds- eller 
kommunale valg opstiller på eller medvirker 
ved opstilling af andre lister end de social-
demokratiske, bortfalder ens medlemskab.  

Hvis man udelukkes eller udtræder af en 
socialdemokratisk gruppe, men forbliver i 
kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folke-
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tinget eller Europa-Parlamentet, bortfalder 
ens medlemskab. 

Stk. 3. Som medlem af Socialdemokratiet 
er man medlem af en partiforening. Man 
kan frit vælge hvilken forening, man vil væ-
re medlem af. Man skal dog være bosid-
dende i det valgområde, hvor listen dækker 
for at have stemmeret ved opstilling af 
kandidater.   

Man kan være medlem af mere end én par-
tiforening, men skal vælge i hvilken for-
ening, man vil udøve sine medlemsrettig-
heder (stemmeret og valgbarhed). Valget 
gælder for mindst et helt kalenderår og skal 
ved kalenderårets begyndelse meddeles 
kassererne i de foreninger, som man er 
medlem af.  

Stemmeret og valgbarhed 

§ 5. For at få stemmeret på møder, hvor 
der skal opstilles/indstilles kandidater til 
kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folke-
tinget eller Europa-Parlamentet, skal man 
have sine fulde medlemsrettigheder jf. lo-
venes § 2 stk. 4. 

Alle medlemmer af Socialdemokratiet kan 
være med til at opstille kandidater, uanset 
om de har stemmeret ved det tilhørende 
valg. 

Kun medlemmer bosiddende i det valgom-
råde, hvor listen dækker, har stemmeret 
ved opstillingsgeneralforsamling/urafstem-
ning.  

Stk. 2. For at kunne vælges til tillidshverv i 
foreningen, skal man have betalt kontin-
gent. 

Stk. 3. For kandidater, der opstiller til kom-
munevalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg 
og Europa-Parlamentsvalg, gælder, at de 
skal have været medlem af partiet i mini-
mum et år. Dog medregnes medlemsanci-
ennitet fra DSU.  

Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde 
dispensere fra dette krav. 

Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 
af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne 
kan ankes for hovedbestyrelsen.  

Stk. 4. Medlemmer af partiet kan kun være 
medlem af ét af følgende organer: kommu-
nalbestyrelse, regionsråd, Folketinget og 
Europa-Parlamentet. 

Stk. 5. Medlemmer af partiet kan ikke sam-
tidig opstille til kommunalbestyrelsen og 
regionsrådet.  

For de kommunale opstillinger gælder det, 
at man kun kan deltage i én urafstemning, 
enten om opstilling på den regionale eller 
på den kommunale liste.  

I helt særlige situationer i forbindelse med 
opstilling til regionsråds- og kommunevalg 
kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra de 
berørte opstillende forsamlinger give kon-
kret dispensation fra dobbeltmandatreglen.  

Ligestilling mellem kønnene 

§ 6. Kongressen henstiller til, at man på al-
le ledelsesniveauer i partiet arbejder for re-
el ligestilling mellem kønnene. Dette sker 
ved valg af bestyrelsesmedlemmer og ho-
vedbestyrelsesmedlemmer, delegerede til 
kongresser, repræsentantskaber i regions- 
og kredsorganisationer samt fælles-
ledelserne.  

Endvidere ved udpegning af medlemmer til 
nævn, råd, kommissioner og udvalg samt 
ved opstilling af kandidater til kommunal-
bestyrelses-, regionsråds-, folketings- og 
Europa-Parlamentsvalg.  

Udelukkelse 

§ 7. Et medlem kan udelukkes af partiet, 
hvis generalforsamlingen beslutter det med 
2/3 af de gyldige afgivne stemmer.  

Stk. 2. Hvis nogen vil have et medlem ude-
lukket, skal det meddeles bestyrelsen, der 
samtidig med generalforsamlingsindkaldel-
sen skal sende et anbefalet brev til den, der 
er foreslået udelukket, og meddele, at det 
kommer på dagsordenen på først kommen-
de generalforsamling, og at vedkommende 
har ret til at deltage i generalforsamlingens 
behandling af sagen.  

Stk. 3. Medlemmerne skal have besked om, 
at der er en udelukkelsessag på dagsorde-
nen.  

Stk. 4. Foreningsformanden skal meddele 
den, der er udelukket, at sagen kan ankes 
for hovedbestyrelsen inden 14 dage.  

Stk. 5. Foreningsformanden skal inden otte 
dage efter en udelukkelse på en generalfor-
samling give partikontoret meddelelse om 
sagen.  
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Meddelelsen skal indeholde en redegørelse 
for årsagen til udelukkelsen samt oplysnin-
ger om stemmetal på generalforsamlingen 
m.v.  

Stk. 6. Hvis udelukkelsen gælder et regi-
ons- eller kommunalbestyrelsesmedlem 
gælder der særlige regler. Her skal mæg-
lingsudvalget inddrages jf. lovenes § 22. 

Stk. 7. Alle udelukkelser og genoptagelser 
af udelukkede medlemmer skal for at være 
gyldige godkendes af hovedbestyrelsen.  

Stk. 8. Ingen medlemmer kan genoptages i 
nogen forening, så længe udelukkelsen ikke 
er ophævet.  

Stk. 9. I særlige tilfælde kan hovedbesty-
relsen foretage udelukkelser. Foreningen 
skal inddrages, inden det sker.  

Flyttemeddelelser 

§ 8. Det er den medlemsansvarliges an-
svar, at der enten via S-dialog eller direkte 
til partikontoret bliver givet besked, når et 
medlem flytter. 

Partikontoret sender beskeden videre til den 
medlemsansvarlige i medlemmets nye for-
ening.  

 
Foreningens ledelse 
Generalforsamling 

§ 9. Generalforsamlingen er øverste myn-
dighed og holdes hvert år i første kvartal.  

Stk. 2. Dagsordenen for generalforsamlin-
gen skal mindst indeholde følgende punk-
ter: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kommunalbestyrelsesgruppens beret-

ning 
4. Aktivitetsplan 
5. Indkomne forslag 
6. Regnskab 
7. Kontingent 
8. Fastsættelse af partiskat 
9. Valg til bestyrelsen 
10. Valg af delegerede 
11. Valg af revision 
12. Eventuelt 

Stk. 3. Forslag, som medlemmerne ønsker 
behandlet på generalforsamlingen, skal ind-

sendes til formanden senest fire dage forud 
for generalforsamlingen, herunder forslag til 
kongresdelegerede.  

Stk 4. Bestyrelsen kan beslutte at afholde 
ekstraordinær generalforsamling.  

Herudover skal bestyrelsen indkalde ekstra-
ordinær generalforsamling, hvis 10 procent 
af medlemmerne skriftligt forlanger det.  

Generalforsamlingen skal afholdes senest 
14 dage efter, at anmodningen er modta-
get.  

Stk. 5. Ved enhver generalforsamling skal 
dagsordenen udsendes til alle medlemmer. 
Det skal ske senest 10 dage før generalfor-
samlingen. 

Bestyrelse 

§ 10. Imellem generalforsamlingerne ledes 
foreningen af en bestyrelse.  

Stk. 2. Bestyrelsen består af formand, 
næstformand, kasserer og seks bestyrel-
sesmedlemmer.  

Adgangsberettiget er en repræsentant fra 
DSU samt en repræsentant fra gruppen i 
kommunalbestyrelsen. Derudover beslutter 
bestyrelsen, hvem der kan have adgang til 
bestyrelsens møder. 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter en forret-
ningsorden for sin virksomhed. 

Stk. 4. Formand, kasserer og tre bestyrel-
sesmedlemmer er på valg i ulige år, næst-
formand og tre bestyrelsesmedlemmer er 
på valg i lige år.  

Stk. 5. Der vælges på generalforsamlingen 
for et år mindst fire suppleanter til bestyrel-
sen. 

Aktivites- og arbejdsgrupper 

§11. Foreningens aktiviteter udføres i videst 
muligt omfang gennem aktivitets- og ar-
bejdsgrupper. 

Stk. 2. Der nedsættes umiddelbart efter 
den ordinære generalforsamling et aktivi-
tetsudvalg, der er ansvarlig for gennemfø-
relsen af foreningens centrale aktiviteter 
således som disse fremgår af aktivitetspla-
nen. Bestyrelsen vælger aktivitetsudvalgets 
formand. Alle medlemmer af foreningen kan 
indtræde i aktivitetsudvalget. 
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Stk. 3. Andre arbejds- eller aktivitetsgrup-
per kan etableres af bestyrelsen eller af 
medlemmer af foreningen efter godkendelse 
i bestyrelsen. Bestyrelsen kan af sin midte 
udpege et medlem af arbejds- og aktivi-
tetsgrupper. Arbejds- og aktivitetsgrupper 
får midler stillet til rådighed på baggrund af 
budgetter godkendt i bestyrelsen. 

Kongresdelegerede 

§ 12. For at kunne blive valgt som kon-
gresdelegeret, skal man have betalt kontin-
gent. 

På generalforsamlingen vælges det antal 
kongresdelegerede, som foreningen er be-
rettiget til ifølge partiets love. 

Der skal vælges stedfortrædere for alle 
kongresdelegerede 

Antallet af foreningsrepræsentanter på kon-
gressen beregnes ud fra kommunens sam-
lede medlemstal efter nedenstående forde-
lingsnøgle. 

Foreningerne i en kommune er samlet sik-
ret en delegeret. Herefter tildeles én dele-
geret for hver påbegyndt 200 medlemmer. 

Foreningens formand er altid sikret første 
plads på kongressen. Efterfølgende delege-
rede består af følgende: 

Eventuel anden plads: Delegeret valgt på 
generalforsamlingen. 

Eventuel tredje plads: Delegeret valgt på 
generalforsamlingen fra bestyrelsen. 

Eventuel fjerde plads: Delegeret valgt på 
generalforsamlingen. 

Såfremt formanden er forhindret i at delta-
ge på kongressen, vælger bestyrelsen en 
suppleant. 

Der vælges suppleanter som deltager i den 
rækkefølge de er valgt i, og dermed ikke 
som personlige suppleanter 

 

 

Revision 

§ 13. Generalforsamlingen vælger to reviso-
rer samt to revisorsuppleanter. Revisionen 

udfører såvel talmæssig som kritisk revisi-
on. Revisionen har adgang til alle regn-
skabsbilag og skal modtage referater af alle 
bestyrelsesmøder. 

 
 
Foreningens økonomi 
Kontingent 

§ 14. Foreningen har ved generalforsamlin-
gen i 2016 besluttet, at kontingentsatsen 
for 2016 er på kr. 380,00 pr. år for fuldt be-
talende medlemmer, og kr. 190,00 pr. år 
for medlemmer med nedsat kontingent. Ef-
terfølgende år reguleres foreningens kon-
tingentsats med den af partikontoret fore-
slåede stigning, opgjort i procent.  
De foreninger, der ikke anvender de vejle-
dende kontingentsatser, skal senest den 28. 
februar indberette kontingentsatsen til par-
tikontoret. I modsat fald opkræves samme 
kontingentsats som det foregående år. Dog 
mindst de vejledende satser.  

Kontingentet opkræves via den fælles kon-
tingentopkrævning og fordeles til forenin-
gerne og kredsene i henhold til de vedtagne 
kontingentsatser. 

Valg- og informationspulje 

§ 15. Foreningen skal oprette en valg- og 
informationspulje, hvor der skal henlægges 
penge til kommunevalg og mellemvalgsak-
tiviteter. Partiskattemidlerne indgår i denne 
pulje. 

Bestyrelsen er ansvarlig for valg- og infor-
mationspuljen. 

Kommunal partistøtte 

§ 16. Foreningen skal oprette en særlig 
konto, hvor det beløb, som modtages i of-
fentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde, 
indsættes.  

Midlerne anvendes efter beslutning i besty-
relsen til politisk arbejde og må ikke ude-
lukkende anvendes til valgaktiviteter.  

Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, 
støtten udbetales. 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert 
kalenderår ansøges om kommunal parti-
støtte. 



2012 7 Socialdemokratiet i Ballerup Kommune 

Regnskabsår 

§ 17. Foreningens regnskabsår er fra den 
1. januar - 31. december  

Stk. 2. Regnskabet skal før det forelægges 
generalforsamlingen være revideret af den 
af generalforsamlingen valgte revision. 

Tegningsret 

§ 18.  Foreningen tegnes af formand og 
kassereren i fællesskab.  

Stk. 2. Bestyrelsen kan dog meddele ene-
prokura til formand og kasserer for så vidt 
angår foreningens driftskonto, herunder 
særskilt give kassereren tilladelse til at be-
nytte Homebanking via egen hjemmecom-
puter.  

Stk. 3. Køb, salg samt pantsætning af jord 
og fast ejendom skal godkendes på en ge-
neralforsamling. 

Partiskat 

§ 19. Alle, der varetager tillidshverv på 
vegne af Socialdemokratiet, herunder med-
lemmer af kommunalbestyrelsen, betaler 
partiskat. Beløbet opkræves af foreningens 
kasserer og indsættes i valg- og informati-
onspuljen.  

Stk. 2. Partiskatten udgør minimum 2 % af 
bruttobeløb, der udbetales til vedkommen-
de som løn, tabt arbejdsfortjeneste, hono-
rar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. 
Der kan ikke fratrækkes nogen form for ud-
gifter, løntab eller andet.  

Stk. 3. Partiskat af det udbetalte beløb skal 
indbetales minimum en gang i kvartalet. 
Senest 1. februar i det efterfølgende kalen-
derår skal partiskatten være endeligt afreg-
net. Manglende betaling af partiskat medfø-
rer tab af medlemskab. 

Stk. 4. Kassereren skal have dokumentation 
for, at det er det korrekte beløb, der er ind-
betalt. 

Stk. 5. Generalforsamlingen fastsætter par-
tiskattens størrelse. 

 
Kommunevalg 
Kommunalpolitik 

§ 20. Foreningen er ansvarlig for, at der 
opstilles en socialdemokratisk liste til kom-
munevalget.  

Foreningen skal i god tid før hvert kommu-
nevalg på et medlemsmøde fastlægge den 
politik, Socialdemokratiet vil føre i kommu-
nalbestyrelsen.  

Stk. 2. Foreningen skal mødes med kom-
munalbestyrelsesgruppen mindst to gange 
om året for at drøfte det kommunalpolitiske 
arbejde. Det ene møde skal holdes mellem 
første og anden behandling af det kommu-
nale budget.  

Foreningens ledelse skal deltage i gruppe-
møderne og inddrages i beslutningsproces-
serne. 

Bestyrelsen udpeger foreningens repræsen-
tanter til deltagelse i kommunalbestyrel-
sesgruppens møder.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsesgruppen af-
lægger beretning på generalforsamlingen.  

Stk. 4. Straks efter kommunevalget samles 
ledelsen i partiforeningen og den nye kom-
munalbestyrelsesgruppe til møde for at 
drøfte valgets resultat og konsekvenser. På 
mødet aftales det videre samarbejde med 
hensyn til eventuelle forhandlinger med an-
dre partier/lister, konstitueringsspørgsmål 
m.v.  

Indkaldelsen til mødet foretages af fore-
ningsformanden.  

Opstilling 

§ 21. Før kommunevalget nedsættes der et 
kandidatudvalg, som forestår og er ansvar-
lig for opstilling af kandidater. Kandidatud-
valget kan og har om nødvendigt pligt til at 
bringe kandidater i forslag. 

Kandidatudvalget skal bestå af repræsen-
tanter fra bestyrelsen og DSU. Herudover 
beslutter generalforsamlingen, hvem der 
skal sidde i kandidatudvalget. 

Kandidater kan ikke sidde i kandidatudval-
get.  

Stk. 2. Der kan som hovedregel kun opstil-
les én socialdemokratisk liste. Såfremt der 
opstilles på flere lister, skal disse indgå li-
steforbund med kun én borgmesterkandi-
dat.   
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Stk. 3. På en generalforsamling besluttes 
opstillings- og afstemningsregler. Af af-
stemningsreglerne skal det fremgå, om 
man opstiller på prioriteret liste eller side-
ordnet, ligesom det skal fremgå, om man 
vælger urafstemning eller generalforsam-
ling. Der gives medlemmerne mulighed for 
at bringe kandidater i forslag.  

Stk. 4. Valg af kandidater foregår ved uraf-
stemning eller generalforsamling, hvortil 
kun partimedlemmer, bosiddende i kom-
munen har stemmeret.  

Stk. 5. Foreningsgeneralforsamlingen fast-
lægger selv sine urafstemningsregler. Af-
stemningen om kandidater til borgmester-
posten skal foretages separat. Kandidater til 
borgmesterposten skal meddeles på for-
hånd.  

Spidskandidat/Borgmesterkandidat 

§22. Afstemning om borgmesterkandidat 
kan foregå på en generalforsamling eller 
ved en urafstemning blandt medlemmerne. 

I tilfælde af at der vælges generalforsam-
ling, og der er mere end én kandidat, skal 
denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldi-
ge stemmer for at være valgt. I modsat fald 
skal den samlede liste af kandidater sendes 
ud til urafstemning blandt medlemmerne.  

Stk. 2. Ved urafstemning med kun to kan-
didater er den valgt, der får flest stemmer. 
Ved urafstemning med flere kandidater, 
skal den, der vælges, have mere end 50 % 
af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige 
stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af 
kandidaterne ved den første afstemning får 
det krævede antal stemmer, foretages en 
ny afstemning mellem de to kandidater, der 
ved første urafstemning nåede de største 
stemmetal. Ved denne afstemning er den 
valgt, der opnår størst stemmetal. 

Stk. 3. Ved urafstemningen må kun anven-
des de stemmesedler og stemmekuverter, 
som foreningen har ladet fremstille. På 
stemmesedlen anføres foreningens navn 
samt de foreslåede kandidater i alfabetisk 
rækkefølge. Herudover må stemmesedlen 
kun indeholde meddelelse om, at der kun 
må sættes kryds ud for den kandidat, man 
ønsker at stemme på. Stemmekuverten, 
hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes 
»urafstemning«.  

Stk. 4. Udsendelsen forestås af bestyrelsen 
og sker efter medlemslister, der er udarbej-
det af foreningen. Sammen med stemme-
materialet skal medlemmerne have tilsendt 
en svarkuvert, der skal benyttes ved af-
stemningen, og som skal være påført den af 
bestyrelsen udpegede modtager af stem-
mesedlerne. Bestyrelsen angiver i en følge-
skrivelse til stemmematerialet den dag, 
hvor stemmematerialet skal være stem-
memodtageren i hænde for at kunne be-
tragtes som rettidigt indgivet.  

 
Diverse bestemmelser 
Oprettelse og nedlæggelse af forenin-
ger  

§ 23. Generalforsamlingen kan beslutte at 
oprette nye foreninger, ligesom 25 med-
lemmer kan starte en ny forening. Hvor 
særlige geografiske forhold gør sig gælden-
de, kan hovedbestyrelsen dispensere fra 
denne regel.  

Stk. 2. Der skal være mindst én forening 
inden for hver kommune og mindst én for-
ening inden for hver opstillingskreds.  

Stk. 3. Ingen foreninger kan nedlægges el-
ler sammenlægges med andre uden, at det 
er godkendt på to på hinanden følgende ge-
neralforsamlinger med mindst 2/3 af de 
gyldige stemmer af de fremmødte eller på 
én generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige 
medlemmer går ind for det.  

Stk. 4. Oprettelse af nye foreninger, sam-
menlægninger samt nedlæggelse af for-
eninger skal godkendes af hovedbestyrel-
sen.  

Forsøgsvirksomhed 

§ 24. Kongressen har bemyndiget hoved-
bestyrelsen til, efter indstilling fra et orga-
nisationsled, at godkende forsøgs- og ud-
viklingsprojekter, der afviger fra lovene.  

Vedtægten 

§ 25. Afvigelse fra standardvedtægterne 
kan kun ske efter en generalforsamlingsbe-
slutning med 2/3 af de afgivne gyldige 
stemmer og må ikke være i strid med parti-
lovenes ånd og bogstav.  

Tvivlstilfælde kan ankes for hovedbestyrel-
sen.  
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