
  
Forretningsorden for Venstres Kommuneforening i Silkeborg 

Kommune. 
  

1. Bestyrelsen består af en formand, valgt for 1 år på 
generalforsamlingen.  Bestyrelsen består derudover af 1 medlem fra 

hver vælgerforening for hver påbegyndt 75 medlemmer, som 
udpeges på dennes generalforsamling. Der er i øjeblikket 6 

vælgerforeninger.  

VU udpeger 2 medlemmer, LOF 1 medlem til bestyrelsen. 
Regionsbestyrelsesmedlemmet og V-gruppeformanden plus de 2 

kredsbestyrelsesformænd deltager i bestyrelsesmøderne, hvis ikke 
de er repræsenteret i forvejen. Folketingsmedlemmer/kandidater 

deltager.  
 

 2. Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter 
generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær, samt 

forretningsudvalg (se punkt 3). 
  Desuden etableres medieudvalg, backing-grupper og ad hoc 

udvalg efter behov. Disse udvalg og grupper kan suppleres med 
øvrige medlemmer af foreningen. Udvalgene tilrettelægger selv 

deres arbejde, men skal arbejde ud fra de fastlagte formål i 
punkterne 11 og 12. 

  

3. Forretningsudvalget (FU) består af formand, næstformand, 
kasserer, sekretær, plus 2 yderligere medlemmer.    

Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse af 
kommuneforeningen og træffer afgørelse i alle økonomiske og 

administrative spørgsmål, under ansvar over for bestyrelsen og 
Venstres vedtægter 

  
4. Formanden tegner foreningen udadtil og tager initiativ til 

synliggørelse af foreningen. 
  

5. Næstformanden er stedfortræder for formanden.  
  

6. Kassereren har ansvaret for alle foreningens ind- og udbetalinger 
og forestår opkrævning/rykker af kontingent, betaling til 

regionsbestyrelsen, kredsbestyrelserne og landsorganisationen, 

samt ansøgning til kommunen om offentlige tilskud til politiske 
foreninger, som foreningen er berettiget til i.h.t. gældende lov. 

Kassereren udarbejder løbende regnskabsoversigter til orientering 
for FU og bestyrelsen samt udarbejder budget og afsluttende 

regnskab. 
  

 
 

 
 

 



7. Foreningens regnskab revideres af 2 på hvert års 
generalforsamling valgte revisorer. Revisionen foretages i henhold 

til god revisionsskik, jf. ”Instruks for revisorer i Venstres 
lokalforeninger”, samt ”Arbejdsplan for revisorer i Venstres 

lokalforeninger”.  
Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til værdier 

og forpligtelser. Det reviderede regnskab godkendes af bestyrelsen 
på et møde, hvor mindst én af de valgte revisorer skal være til 

stede. 

  
8. Sekretæren udsender mødeindkaldelse til FU- og 

bestyrelsesmøder samt udarbejder kortfattede referater over disse, 
som udsendes senest 8 dage efter afholdelse af møderne. 

Indsigelser og/eller kommentarer skal være sekretæren i hænde 
senest 5 dage efter modtagelse af referaterne. Sekretæren forestår 

foreningens brevveksling i samarbejde med FU. 
  

9. Bestyrelsen afholder årligt minimum 4 bestyrelsesmøder og skal  
efter ønske fra mindst 5 bestyrelsesmedlemmer indkalde til 

ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
FU-møde afholdes ca. 10 gange om året Mødeplaner fastlægges så 

vidt muligt i forbindelse med konstitueringen. 
Formanden udarbejder dagsorden for møderne. 

  

10. Bestyrelsens medlemmer har mødepligt til bestyrelses- og FU-
møder. Forfald meddeles formanden, og suppleanten anmodes om 

at deltage i det pågældende møde.  
  

11. Backing-grupperne har til formål at virke som bindeled mellem 
organisationen/ medlemmerne og byrådsgruppen til gensidig hjælp, 

samt at følge den aktuelle politiske udvikling og løbende vurdere 
den i forhold til Venstres politik og valgprogram.  

Backing-grupperne skal efter behov holde bestyrelsen og 
medlemmerne orienteret om den politiske situation/udvikling. 

  
12. Medieudvalget har til formål at udgive et foreningsblad mindst 3 

gange årligt, med hovedvægten lagt på lokalpolitisk information og 
debat. Desuden skal udvalget bl.a. oplyse om foreningernes 

aktiviteter, arrangementer m.m. 

Udvalget skal så også benytte de elektroniske medier i dette 
oplysningsarbejde. 

Medieudvalget udarbejder en plan for udgivelsesdatoer for bladet og 
arbejder med eget budget og regnskab. Udgifter til bladets drift 

dækkes af foreningen. Økonomien skal suppleres med 
annonceindtægter o. lign. 

 
  

Denne forretningsorden er vedtaget på kommuneforeningens 
bestyrelsesmøde 15.marts 2018    
 


