
 Vedtægter 

Navn 
§ 1. Bylisten har hjemsted i Glostrup Kommune. Bylisten er en lokalpolitisk liste.  

Formål 
§ 2. Bylistens formål er at organisere alle vælgere, som støtter listens politik.  

Politisk grundlag 
§ 3. Bylistens grundlag er tværpolitisk. Målet er at gøre det, der er bedst for Glostrup med 

udgangspunkt i økonomisk ansvarlighed og mest mulig service til borgerne.  

Medlemskab 
§ 4.                                                                                    tik.  

Stk. 2.                                                                                        

                                                                                                   

                         , og ved indmeldelse efter                                                .  

Stk. 3.                                                                               

valgbarhed. Dispensation kan gives af bestyrelsen.  

Stk. 4.                                                      f Bylisten. Intet medlem kan samtidig 

være medlem af et andet politisk parti.  

Stk. 5. En medlemsansøgning kan afvises af bestyrelsen.  

Bestyrelsen 
§ 5. Bylisten ledes af bestyrelsen. 

Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand og 2-6 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter. 

Suppleanter må gerne deltage i bestyrelsesmøder men har ikke stemmeret. 

Stk. 3.                                                              . Formand og bestyrelse 

vælges for en to-årig periode, dog således at formand og halvdelen af bestyrelsen vælges forskudt af 

den anden halvdel af bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år ad gangen. 

Stk. 4. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger næstformand og kasserer i sin midte. 

Bestyrelsens opgaver 
§ 6. Bestyrelsen bærer ansvaret for Bylistens organisation. Bestyrelsen kan efter behov ansætte 

hjælp til varetagelse af det organisatoriske arbejde.  

Stk. 2. Bestyrelsen behandler partiets budget og regnskab. 



Opstilling af kandidater  
§ 7. Generalforsamlingen udpeger én spidskandidat året før valg til kommunalbestyrelsen.  

Stk. 2. Spidskandidaten udarbejder sammen med bestyrelsen en bredt sammensat valgliste til valg til 

kommunalbestyrelsen/regionsrådet. 

Stk. 3. Kandidaterne opstilles som partiliste. 

Stk. 4. Bestyrelsen har bemyndigelse til at lave aftale om valgforbund med andre partier/lister i 

Glostrup.  

Regnskab/kontingent 
§ 8. Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingen. 

Stk. 2. Kontingentet indbetales til Bylisten i henhold til regler fastsat af bestyrelsen.  

Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Tegningsret 
§ 9. Bylisten tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden og et bestyrelsesmedlem i 

forening eller af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.  

Generalforsamlingen 
§ 10. Bylistens                                                                mellem 1. januar og 

1. maj. Første ordinære generalforsamling afholdes i 2019. 

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager og godkender indkomne forslag til kommende budgetter og 

valgprogram.  

Stk. 3. Tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt retningslinjer for generalforsamlingens 

afvikling fastsættes af bestyrelsen.  

Stk. 4. Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsen, herunder 

formanden, eller 1/3 af medlemmerne anmoder herom. Der kan ikke afholdes ekstraordinær 

generalforsamling, før første ordinære generalforsamling er afholdt.  

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 60 dage efter, at anmodningen herom er 

modtaget af bestyrelsens formand.  

Stk. 6.                                                                    4.  

Stk. 7. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter, hvis rækkefølge frit vælges 

af bestyrelsen:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetæller 

3. Valg af referent 

4. Formandens beretning  

5. Valg af formand (i lige år) 

6. Valg af halvdelen af bestyrelsen og suppleanter  

7. Valg af revisor og suppleant 

8. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og forelæggelse af budget for 

det løbende reg        .  

                                                .  

10. Indkomne forslag og politisk drøftelse. 

11. Eventuelt  



Stk. 8.                                                     , skal være bestyrelsen i hænde senest 

14 dage før, generalforsamlingen afholdelse.  

Stk. 9. Indkaldelsesvarsel til generalforsamlingen er mindst 3 uger.  

Eksklusion 
§ 11. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere medlemmer fra Bylisten. 

Stk. 2. Eksklusion har omgående virkning. 

Stk. 3. Beslutningen om eksklusion kan ikke ankes.  

Vedtægtsændringer 
§ 12.                                                                 , såfremt to tredjedele af 

de fremmødte medlemmer stemmer for. 

Afstemningsregler 
§ 13. Bestyrelsen fastsætter regler for afstemninger.  

Nedlæggelse 
§ 14. Bylistens nedlæggelse kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje med ¾ 

af de fremmødtes stemmer for forslaget.  

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved nedlæggelse til frivilligforeningerne på Glostrup 

Kommunes ældrecentre. 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 3. februar 2020. 

   

Dirigent Niels C. Schmidt  Formand Lars Thomsen 

Bestyrelsesmedlem Malene F. Borgny  Bestyrelsesmedlem Niels C. Schmidt 

Bestyrelsesmedlem Kirstine Bjarnt  Bestyrelsesmedlem Per Froholdt 

Bestyrelsesmedlem Pia Aaes Møller  Bestyrelsesmedlem Helle Østergaard Nielsen 

 


