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Udkast til VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATION  

    
§1 Formål  
   
Dansk Centrum har til formål at skabe samling omkring partiets principprogram og politiske 

programmer samt at virke for udbredelse af kendskab til de holdninger og politiske 

programpunkter, der er indeholdt i programmerne. Partiet skal skaffe sig størst mulig indflydelse 

på den førte politik i de parlamentariske organer og forsamlinger.  
   
Programmerne vedtages årligt på partiets landsrådsmøde.  
   
§2 Organisation  
    
§2.1 Partiorganisationen  
   
Dansk Centrum skal organiseres i en landsorganisation, der er fællesorgan for den underliggende 

valgkredsorganisation, bestående af en forening for hver valgkreds til folketingsvalgene. 

Valgkredsforeningerne i en region udgør i fællesskab en regionsforening.  
   
Medlemmer af partiet er samtidig medlem i den lokale valgkredsforening, regionsforening og 

eventuelle lokalforening, hvor medlemmet har bopæl.  
   
Som medlem af partiet kan optages alle danske statsborgere, der vedkender sig partiets 

principprogram og som arbejder inden for rammerne af det politiske program, der vedtages på 

landsrådet samt de lokale politiske handlingsprogrammer i valgkredsforeningerne, 

regionsforeningerne og lokalforeningerne. Valgkredsbestyrelsen kan nægte optagelse af et 

medlem. Afgørelsen skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. Stemmeret og valgbarhed 

opnås efter 1 måneds medlemskab.  
   
Medlemmer af Dansk Centrum kan ikke samtidig være medlem i andre politiske partier.  
   
   
§2.2 Den parlamentariske organisation  
   
De indvalgte medlemmer opdeles i:  
A.  
Folketingsmedlemmer  
De for Dansk Centrum indvalgte folketingsmedlemmer udgør tilsammen folketingsgruppen.  
Folketingsgruppen konstituerer sig selv. 

B. 

EU-parlamentsmedlemmer  
De for Dansk Centrum indvalgte EU-parlamentsmedlemmer udgør 

EU-parlamentsgruppen.  
EU-parlamentsgruppen konstituerer sig selv. 

C. 

Medlemmer af regionsråd. 

D. 

Medlemmer af kommunalråd  
   
§3 Optagelse af valgkredsforeninger  
   
Valgkredsforeningerne optages i partiet når de har tilkendegivet at de tilslutter sig partiets 

principprogram og politiske program.  



   
 

   
Godkendelse af valgkredsforeningernes optagelse gives af foreningens hovedbestyrelse, der 

vælges på landsrådet.  
   
Valgkredsforeningerne skal i fællesskab sørge for opstilling til regionsvalg i den region de er 

placeret i.  
   
   
§4 Landsrådet  
   
Landsrådet er partiets øverste organ i alle politiske spørgsmål.  
   
   
§4.1 Landsrådets deltagere  
   
Landsrådet består af følgende deltagere med tale- og stemmeret:  
   
1. Medlemmer af partiets Formandsråd  
2. 1 delegeret fra hver aktiv valgkreds samt 1 delegeret for hver 2.000 stemmer, der blev 

modtaget i valgkredsen ved det seneste folketingsvalg, dog indtil afholdelse af første 

folketingsvalg yderligere 1 delegeret for hver 20 medlemmer i den pågældende valgkreds.  
   
Der er een stemme pr. deltager og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hovedbestyrelsen 

udsender til alle delegerede et adgangskort, der skal fremvises på anfordring.  
   
Ved stemmelighed i afstemninger tæller formandens stemme dobbelt.  
   
Landsrådet kan uden tale- og stemmeret overværes af medlemmer af partiet, gæster indbudt af 

hovedbestyrelsen samt indbudte journalister.  
   
   
§4.2 Landsrådets afholdelse  
   
Landsrådsmøde afholdes hvert år i september, oktober eller november måned første gang senest 

i 2018. Mødet skal fortrinsvis placeres i september. Indtil afholdelse af første landsrådsmøde 

fungere partiets stifter Jens Hintze som formand.  
   
Fastsættelse af tidspunkt og sted for landsrådsmøde foretages af hovedbestyrelsen senest tre 

måneder før afholdelse.  
   
Valgkredsforeningerne skal senest fire uger før Landsrådsmødet give hovedbestyrelsen besked 

om hvem, der er delegeret til Landsrådsmødet.  
   
Indkaldelse til landsrådsmødet med dagsorden udsendes af hovedbestyrelsen senest tre uger før 

mødet til mødets delegerede.  
   
Hver valgkredsforening, folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen kan indstille et spørgsmål til 

optagelse på landsrådets dagsorden, når det fremsendes til hovedbestyrelsen senest fire uger før 

afholdelse af landsrådsmødet.  
   
Ønsker et enkeltmedlem eller en gruppe af medlemmer et spørgsmål optaget på landsrådsmødet, 

skal dette således gøres gennem ovenstående organisationer.  
   
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  
   
1.0 Valg af dirigent  



   
 

2.0 Formandens beretning for det forløbne år.  
3.0 Valg af hovedbestyrelse. Valget foretages normalt for et år ad gangen. Nyt valg kan 

afholdes, hvis der indkaldes til ekstraordinært landsrådsmøde og valget begæres af et flertal i 

Formandsrådet:  
3.1 Valg af formand  
3.2 Valg af næstformand  
3.3 Valg af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer  
3.4 (I kalenderår forud for EU-parlamentsvalg) Valg af kandidater 

til EU-parlamentet.  
4.0 Oplæg til politisk drøftelse ved den nyvalgte formand  
4.1 Indlæg af den nyvalgte næstformand   
4.2 Politisk drøftelse  
   
   
§4.3 Landsrådets ekstraordinære indkaldelse  
   
Landsrådet kan indkaldes ekstraordinært med mindst to ugers varsel af et flertal af 

Formandsrådet eller af Hovedbestyrelsen.  
   
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.  
   
   
§5 Formandsrådet  
   
Formandsrådet skal være partiets højeste myndighed i organisationsspørgsmål.  
   
§5.1 Formandsrådet består af  
   
  1.  Hovedbestyrelsens medlemmer.  
  2.  Formændene for valgkredsforeningerne.  
  3.  Partiets folketingskandidater og folketingsmedlemmer.  
  4.  Partiets kandidater til og medlemmer af EU-parlamentet.  
  5.  Partiets borgmestre og amtsborgmestre.  
   
Til formandsrådets møder kan hovedbestyrelsen invitere gæster.  
   
Formænd for valgkredsforeninger kan ved forfald, lade sig repræsentere ved en stedfortræder, 

der skal være medlem i den pågældende valgkreds.  
   
   
§5.2 Formandsrådsmøder  
   
Formandsrådsmødet afholdes hvert år i marts, april eller maj måned. Mødet skal fortrinsvis 

placeres i marts.  
   
Fastsættelse af tidspunkt og sted for formandsrådsmødet foretages af hovedbestyrelsen senest 

tre måneder før afholdelse. Indkaldelse til formandsrådsmødet med dagsorden udsendes af 

hovedbestyrelsen senest to uger før mødet til alle medlemmer af formandsrådet.  
   
Hvert formandsrådsmedlem kan indstille et spørgsmål til optagelse på formandsrådets dagsorden 

når det fremsendes til hovedbestyrelsen senest tre uger før afholdelse af formandsrådsmødet.  
   
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  
   
  1.0 Valg af dirigent  



   
 

  2.0 Valg af revisor til gennemgang af foreningens årsregnskab.  
  3.0 Formanden for partiet aflægger beretning i relation til partiets organisation.  
  3.1 Beretning fra hver af søsterorganisationerne (hvis der er fremmødte 
              repræsentanter).  
  4.0 Fastsættelse af kontingent for medlemmer af partiet i det kommende 
              kalenderår.  
  5.0 Oplæg til politisk drøftelse ved formanden  
  5.1 Politisk drøftelse  
  6.0 Eventuelt  
   
Ved eventuel afstemning har hvert formandsrådsmedlem een stemme. Ved stemmelighed tæller 

formandens stemme dobbelt. Gæster har ikke stemmeret.  
   
Kontingent betales for et år ad gangen. Kontingentets størrelse fastlægges på det årlige 

formandsrådsmøde. For 2017 og 2018 fastsættes kontingentet til DKK 300 pr. medlem, der 

dækker medlemskab i begge kalenderår.  
   
Formandsrådsmødet kan kræves indkaldt ekstraordinært af hovedbestyrelsen eller af halvdelen af 

formandsrådet eller af en gruppe på mindst 8 medlemmer af formandsrådet. Ved de to sidste 

muligheder skal hovedbestyrelsen modtage skriftlig meddelelse herom, med angivelse af 

forhandlingsgenstand. Et ekstraordinært møde skal indkaldes med mindst 7 dages varsel.  
   
   
§6 Hovedbestyrelsen  
   
Hovedbestyrelsen udgør den daglige ledelse af partiet og er ansvarlig i alle anliggender over for 

Landsrådet og over for Formandsrådet.  
   
Hovedbestyrelsen vælger en formand for økonomifunktionen. Formanden for økonomifunktionen 

kan ikke samtidig være formand for hovedbestyrelse, næstformand eller kasserer i en 

valgkredsforening, amtsforening eller lokalforening.  
   
Partiets administration skal på sigt ledes at en generalsekretær, der ansættes af 

hovedbestyrelsen. Generalsekretæren har ansvar for det øvrige lønnede personale, der ansættes 

og afskediges i samråd med hovedbestyrelsen. Generalsekretæren kan ikke samtidig være 

formand eller næstformand for partiet.   
   
   
§6.1 Hovedbestyrelsens sammensætning  
   
Som fungerende hovedbestyrelse frem til første landsrådsmøde i 2018 indsættes den fungerende 

formand og indtil fire af ham udvalgte medlemmer.  
   
Hovedbestyrelsen består derefter af følgende medlemmer:  
1. Partiformanden og næstformanden  
2. 4 medlemmer valgt ved landsrådsmødet  
3. Folketingsgruppens formand samt indtil yderligere 4 medlemmer valgt af og blandt 

folketingsgruppen.  
4. Partiets medlemmer af EU-parlamentet.  
5. 2 medlemmer valgt af og blandt partiets kommunalbestyrelsesmedlemmer  
6. 2 medlemmer valgt af og blandt partiets regionsrådsmedlemmer  
   
Valget under pkt. 3 foretages årligt af folketingsgruppen ved nyvalg og derefter hvert år.  
Valget under pkt. 5 og 6 afholdes af foreningens revisor efter kommunalvalg og derefter 

hvert år i marts måned med virkning efter valgets opgørelse senest pr. 1. april.  
   



   
 

   
§6.2 Hovedbestyrelsens møder  
   
Hovedbestyrelsens møder ledes af partiets formand.  
   
Hovedbestyrelsen træffer selv beslutning omkring møders form og indhold.  
   
På det første møde efter det ordinære landsrådsmøde, vælger hovedbestyrelsen to 

valgkredsformænd som medlemmer af forretningsudvalget.  
   
   
§7 Forretningsudvalget  
   
Forretningsudvalget består af partiets formand, næstformand, formanden for folketingsgruppen, 

formanden for EU-parlamentsgruppen samt af to valgkredsformænd valgt af hovedbestyrelsen. 

Indtil afholdelse af første landsrådsmøde udgøres forretningsudvalget af den fungerende 

hovedbestyrelse.  
   
Forretningsudvalget vælger revisor til at føre løbende tilsyn med partiets regnskabsfunktion.  
   
Foreningens regnskabsperiode følger året.  
Foreningens årsregnskab skal være færdigrevideret inden udgangen af februar måned, således at 

det kan fremlægges på formandsrådsmødet.  
   
Partiet tegnes i juridisk og økonomisk sammenhæng af formanden og et af de øvrige medlemmer 

af forretningsudvalget i forening. Formanden kan i sit fravær give prokura til et af de øvrige 

medlemmer af forretningsudvalget.  
   
   
§8 Valgkredsforeningerne  
   
Inden for hver folketingsvalgkreds etableres en valgkredsforening. Alle medlemmer af Dansk 

Centrum er samtidig medlem af den valgkredsforening, hvor medlemmet har bopæl.  
   
Valgkredsforeningen skal afholde generalforsamling hvert år i januar måned.  
   
Indkaldelse til generalforsamlingen, med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden, skal 

udsendes af valgkredsforeningens bestyrelse til alle medlemmer i valgkredsen senest to uger før 

afholdelse.  
   
Alle medlemmer med bopæl inden for valgkredsen, kan til valgkredsforeningens bestyrelse 

indstille et emne til optagelse på dagsordenen. Forslaget skal være valgkredsbestyrelsen i hænde 

senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen.  
   
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:  
  1.0 Valg af dirigent  
  2.0 Beretning af formanden  
  3.0 Fremlæggelse af regnskab  
  4.0 Valg af formand for det næste år  
  4.1 Valg af næstformand  
  4.2 Valg af sekretær  
  4.3 Valg af kasserer  
  4.4 Valg af suppleant til bestyrelsen  
  5.0 Valg af valgkredsens folketingskandidat  
  6.0 Valg af delegerede til landsrådsmødet iht. §4.1  
  7.0 Eventuelt  



   
 

   
Valgkredsforeningen står for opkrævning af medlemskontingent.  
   
Valgkredsforeningen betaler kontingent til amtsforeningen og til landsorganisationen i 

overensstemmelse med de på formandsrådet trufne beslutninger.  
   
Valgkredsforeningsbestyrelsen skal til hovedbestyrelsen indsende referat af afholdte møder. 

Herunder meddelelse omkring den opstillede folketingskandidat m.v.  
   
Opstilling af folketingskandidater skal foretages som nomineret sideordnet opstilling i henhold til 

valglovens bestemmelser herom.  
   
Valgkredsforeningen sender til hovedbestyrelsen, amtsforeningen og lokalforeningerne primo 

januar en liste over alle medlemmer pr. 31.12 samt løbende meddelelser om ind og udmeldinger.  
   
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal gøres af valgkredsforeningens bestyrelse 

med to ugers varsel og med angivelse af tid, sted og dagsorden. Indkaldelsen udsendes til alle 

medlemmer i valgkredsforeningen.  
   
   
§8.3 Regionsforeningen  
   
Regionsforeningen udgøres af alle medlemmer med bopæl i regionen.  
   
Regionsforeningernes opgave er at opstille kandidater til regionsrådene.  
   
Regionsforeningen skal afholde generalforsamling hvert år i februar måned.  
   
Indkaldelse til generalforsamlingen, med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden, skal 

udsendes af regionsforeningens bestyrelse til alle medlemmer i amtet senest to uger før 

afholdelse.  
   
Alle medlemmer med bopæl i amtet, kan til regionsforeningens bestyrelse indstille et emne til 

optagelse på dagsordenen.  
   
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:  
  1.0 Valg af dirigent  
  2.0 Beretning af formanden  
  3.0 Fremlæggelse af regnskab  
  4.0 Valg af formand for det næste år  
  4.1 Valg af sekretær  
  4.2 Valg af kasserer  
  4.4 Valg af eventuel suppleant til bestyrelsen  
  5.0 Valg af kandidater til regionsrådsvalget (kun i år med regionsrådsvalg)  
  6.0 Eventuelt   
   
Regiosforeningsbestyrelsen skal til hovedbestyrelsen indsende referat af afholdte møder. 

Herunder liste over opstillede kandidater samt valgte medlemmer af amtsrådet m.v.  
   
Regionsforeningen modtager fra valgkredsforeningerne primo januar en liste over alle 

medlemmer pr. 31.12 samt løbende meddelelser om ind og udmeldinger.  
   
   
§8.4 Lokalforeningen  
   
Lokalforeningen udgøres af alle medlemmer med bopæl i kommunen.  



   
 

   
Lokalforeningernes opgave er at opstille kandidater til kommunalrådsvalgene.  
   
Lokalforeningerne skal afholde generalforsamling hvert år i februar måned.  

   

Indkaldelse til generalforsamlingen, med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden, skal 

udsendes af lokalforeningens bestyrelse til alle medlemmer i kommunen senest to uger før 

afholdelse.  

   

Alle medlemmer med bopæl i kommunen, kan til lokalforeningens bestyrelse indstille et emne til 

optagelse på dagsordenen.  

   

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:  

  1.0 Valg af dirigent  

  2.0 Beretning af formanden  

  3.0 Fremlæggelse af regnskab  

  4.0 Valg af formand for det næste år  

  4.1 Valg af sekretær  

              4.2       Valg af kasserer  

  5.0  Valg af kandidater til kommunalrådsvalget (kun i år med kommunalvalg)  

  6.0 Eventuelt   

   

Lokalforeningsbestyrelsen skal til valgkredsforeningen indsende referat af afholdte møder. 

Herunder liste over opstillede kandidater samt valgte medlemmer af kommunalrådet m.v.  

   

Lokalforeningen modtager fra valgkredsforeningen primo januar en liste over alle medlemmer pr. 

31.12 samt løbende meddelelser om ind og udmeldinger.  

   

   

§9 Koordinationsudvalg  

   

Koordinationsudvalget skal være et politisk forum for Dansk Centrum og søsterorganisationer 

inden for rigsfællesskabet og i de til Danmark knyttede regioner, dvs.. Øresundsregionen og 

Slesvig-regionen.  

   

Valg af delegerede fra Dansk Centrum skal tilpasses til de vedtægter, der skal gælde for 

koordinationsudvalget. Indtil disse foreligger nedsætter hovedbestyrelsen en arbejdsgruppe 

bestående af tre medlemmer, der skal virke for etablering af søsterorganisationer i de respektive 

områder samt for etablering af det fælles koordinationsudvalg.  

   

   

§10 Tegning af partiet 

Dansk Centrum tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden eller af 

næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

 

§11 Eksklusion  

   

Et medlem, der modarbejder partiets politik, overtræder partiets vedtægter eller optræder på en 

måde, der er uforenelig med partiets interesser kan efter indstilling fra valgkredsforeningens 

bestyrelse ekskluderes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i 

valgkredsforeningen. Eksklusion kræver, at mindst ¾ af de til generalforsamlingen fremmødte 

stemmeberettigede stemmer herfor. Stemmeberettigede er medlemmerne i valgkredsforeningen.  

   



   
 

Et medlem, der modarbejder partiets politik, overtræder partiets vedtægter eller optræder på en 

måde, der er uforenelig med partiets interesser kan ligeledes af hovedbestyrelsen ekskluderes af 

partiet, hvis et flertal af hovedbestyrelsen stemmer herfor.  

   

Eksklusion af et medlem, der er indvalgt i Folketinget, kræver yderligere, at der er flertal i 

folketingsgruppen herfor eller at et flertal i både valgkredsforening og hovedbestyrelse stemmer 

for eksklusion.  

   

   

§12 Ændring af vedtægterne  

   

Vedtægterne kan ændres af formandsmødet.  

   

Forslag til ændringer kan fremsættes af bestyrelsen i en valgkredsforening. Forslaget fremsendes 

til hovedbestyrelsen senest 15. februar. Hovedbestyrelsen skal herefter fremsætte forslaget til 

afstemning på det efterfølgende ordinære formandsrådsmøde. For gennemførelse af 

vedtægtsændringen kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede 

formandsrådsmedlemmer.  

   

Ændringen skal herefter stadfæstes på det efterfølgende landsrådsmøde.  

 


