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NAVN OG FORMÅL 

§ 1

Partiets navn er KristenDemokraterne, forkortes

KD. Forkortelsen skal anvendes i alle

sammenhænge herunder på stemmesedler ved
offentlige valg, efter anvisning fra partisekretær.

§ 2

Kristendemokraterne er et politisk parti, der
ønsker at præge samfundet ud fra det kristne livs- 

og menneskesyn, sådan som det kommer til udtryk

i partiets principprogram. Kristendemokraterne

har kontakt med den kristendemokratiske

verdensbevægelse og arbejder i særlig grad sammen
med de kristelige partier i Norden.

MEDLEMMER 

§ 3
Enhver, der er fyldt 15 år, og som tilslutter sig

partiets formålsparagraf, kan blive medlem af

Kristendemokraterne.

Medlemmer under 30 år tilskyndes til samtidig at

tilslutte sig partiets ungdomsorganisation i henhold
til dennes vedtægter.

Medlemmer bosat i udlandet kan optages som

medlemmer, forudsat de har et dansk

statsborgerskab. Opnåelse af rettigheder svarende

til de rettigheder medlemmer bosiddende i
Danmark har, forudsætter angivelse af hvilken

storkreds, de ønsker at være tilknyttet.

Hovedbestyrelsen afgør med almindeligt

stemmeflertal om ønsket om storkreds kan
imødekommes eller anviser hvilken storkreds man

kan være tilknyttet. Afgørelsen kan ikke appelleres

til andre instanser i partiet.

Man kan ikke samtidig være medlem af andre

politiske partier, med undtagelse af Slesvigsk Parti
eller Sydslesvigsk Vælgerforening.

ORGANISATION 
§ 4

Kristendemokraternes landsorganisation består af:

a) Landsmødet
b) Hovedbestyrelsen

c) Regionsorganisationer

d) Storkredsorganisationer

e) Kommuneforeninger.

LANDSMØDET 

§ 5

Kristendemokraternes øverste myndighed er
landsmødet, der fastlægger retningslinierne for

partiets politiske og organisatoriske virksomhed.

Partiets overordnede program –

principprogrammet - skal vedtages af landsmødet.

Vedtagelse heraf kræver 2/3 majoritet blandt de
afgivne stemmer (inklusive blanke) på et ordinært

landsmøde.

§ 6

Landsmødet afholdes hvert år i perioden
september - november. Tid og sted fastsættes af

hovedbestyrelsen og bekendtgøres i

medlemsbladet inden 1. april.

§ 7

a) Forslag, der ønskes behandlet på

landsmødet, kan fremsættes af et flertal af

hovedbestyrelsen, en regionsbestyrelse, en

storkredsbestyrelse, en
kommunebestyrelse, folketingsgruppen

eller af landsformanden.

b) Forslag fra andre kan med

hovedbestyrelsens godkendelse indbringes
til behandling på landsmødet.

c) Forslag til behandling på landsmødet skal

være landskontoret i hænde senest to

måneder før landsmødet.

d) Forslag til valg af landsformand,
hovedkasserer, hovedbestyrelses-

medlemmer og revisor kan fremsættes af

ethvert medlem af partiet. Forslagene, der

skal være ledsaget af bekræftelse på, at den
foreslåede person vil lade sig opstille, skal

være landskontoret i hænde senest 6 uger

før landsmødet. Hovedkasserer vælges for

2 år.

Kandidater til formandsposten, som ikke opnår 

valg, deltager efterfølgende i valget til 
hovedbestyrelsen, med mindre de allerede er 
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medlem af hovedbestyrelsen og ikke på valg det år, 
eller ikke ønsker at vælges til hovedbestyrelsen.

§ 8

Stemmeberettigede på landsmødet er:

1) Medlemmer af den siddende hovedbesty-

relse.

2) Medlemmer indvalgt for partiet i
Regionsråd og Kommunalbestyrelser.

3) Valgte formænd for regionsorganisationer

og kommuneforeninger.

3a) Hvis en formand nævnt i stk. 3 
allerede er delegeret i henhold til 

stk. 1 eller stk. 2, kan bestyrelsen i 

den pågældende lokalorganisation 

vælge en stedfortræder for 

formanden. Det samme gælder for 
en storkreds, hvor 

storkredsformanden samtidig er 

landsmødevalgt HB-medlem. 

4) 200 delegerede, fordelt i forhold til

medlemstallet 31. december
forudgående år i storkredsene.

4a) Storkredsene udpeger i samarbejde

med kommuneforeningerne disse

delegerede senest to måneder før
landsmødet, hvorefter de fungerer

fra førstkommende Landsmøde til

det efterfølgende års Landsmøde. I

kommuner uden kommuneforening

varetages denne opgave af
storkredsorganisationen med samme

tidsfrist.

4b) Hvor der herefter fortsat måtte

være delegeretpladser til rådighed,
påhviler det storkredsene at søge de

resterende pladser besat senest en

måned før Landsmødet. Herefter

kan ledige delegeretpladser benyttes

af ekstra delegerede fra den øvrige
region eller andre storkredse

(koordineret af Landskontoret i

nævnte rækkefølge).

4c)    Storkredsene skal i særlig grad være 

opmærksomme på, at få udpeget 
delegerede, der samtidig er medlem 

af partiets ungdomsorganisation. 

§ 9

Hovedbestyrelsen udarbejder landsmødets

dagsorden, i hvilken der altid skal indgå følgende
punkter:

1) Valg af dirigenter og referenter.

2) Politisk beretning ved
landsformanden.

3) Organisatorisk beretning ved den

organisatoriske landsnæstformand.

4) Forelæggelse af det reviderede
regnskab ved hovedkassereren.

5) Politisk forhandling.

6) Behandling af indkomne forslag.

7) Valg af:

a) Landsformand.
b) 10

hovedbestyrelsesmed-

lemmer og indtil 5

suppleanter til
hovedbestyrelsen.

c) Statsautoriseret eller

registreret

revisionsfirma.

8) Eventuelt.

Dagsorden og forslag samt fortegnelse over 

delegerede udsendes til alle stemmeberettigede 

senest 14 dage før landsmødet. 

§ 10

Ekstraordinært landsmøde skal snarest indkaldes,

såfremt et flertal i hovedbestyrelsen ønsker det,

eller 1/3 af storkredsenes delegerede skriftligt
fremsætter motiveret krav herom. Indkaldelse skal

ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan

ske pr. e-mail/brev.

HOVEDBESTYRELSEN 
§ 11

Hovedbestyrelsen er næst efter landsmødet

partiets højeste myndighed og er som sådan

ansvarlig for, at landsmødets beslutninger bringes
til udførelse.

Folketingsgruppens formand har ansvar for, at

hovedbestyrelsen holdes orienteret om gruppens

arbejde.

Hovedbestyrelsen har det strategiske ansvar for og
koordinerer partiets arbejde. Den tilkendegiver sin

stilling til aktuelle politiske spørgsmål og holder

partiets medlemmer underrettet om den politiske

udvikling.
Endelig har hovedbestyrelsen det overordnede

ansvar for partiets opstilling til valg til Folketinget

og Europa-Parlamentet.

§ 12

Hovedbestyrelsen består af landsformand, partiets

ministre, medlemmer af Folketinget og Europa-
Parlamentet, samt de på landsmødet valgte 20

medlemmer og storkredsformændene.
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Såfremt et af de valgte 20 HB-medlemmer afgår i 
utide, indtræder en suppleant valgt af Landsmødet i 

resten af det afgåede HB-medlems valgperiode. 

Landsformanden, de to næstformænd, 

Hovedkassereren og den Parlamentariske leder 
udgør Forretningsudvalget, der er partiets daglige 

ledelse, herunder ansvarlig for forberedelse af 

hovedbestyrelsens møder. 

Såfremt Landsformanden ikke vil være i stand til at 

udfører sit hverv vil Næstformændene i fællesskab, 
med ansvar overfor HB, udføre Landsformandens 

opgaver indtil næste ordinære eller ekstra 

ordinære Landsmøde. 

§ 13

Formanden og yderligere 2 repræsentanter for

Partiets ungdomsorganisation. Partisekretæren og

andre personer, som forretningsudvalget finder

relevante, kan deltage i hovedbestyrelsens møder
uden stemmeret.

§ 14

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme

afgørende.

§ 15

Hovedbestyrelsen ansætter partisekretæren, der er

den overordnede leder af landskontoret under
ansvar over for hovedbestyrelsen.

§ 16

Kristendemokraternes hovedbestyrelse træffer

beslutning om indtræden i en regering. Indtræden
kræver tilslutning fra mindst 2/3 af samtlige HB-

medlemmer, heriblandt skal dog være mindst 3/4 af

folketingsgruppens medlemmer.

Beslutning om udtræden af en regering træffes af
folketingsgruppen.

§ 17

Hovedbestyrelsen konstituerer sig senest en

måned efter landsmødet, og indkaldes af
forretningsudvalget mindst 5 gange årligt, samt når

mindst 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer

fremsætter skriftligt motiveret krav herom.

International sekretær kan konstitueres med
Personer udenfor hovedbestyrelsen.

§ 18

Forretningsudvalget består af Landsformanden, den

politiske næstformand, den organisatoriske
næstformand, Hovedkassereren og parlamentarisk

leder. Partisekretæren deltager i

forretningsudvalgets møder uden stemmeret. I 
internationale anliggender inddrages den 

internationale sekretær i møderne. 

Forretningsudvalget leder det daglige arbejde efter 

de af hovedbestyrelsen fastlagte retningslinjer og 
opstiller dagsorden for hovedbestyrelsens møder. 

Forretningsudvalget kan indenfor det af 

hovedbestyrelsen vedtagne budget antage den 

fornødne lønnede medhjælp. 

LOKALORGANISATIONER 

§ 19

Partiets medlemmer indgår efter bopæl i partiets

lokalorganisationer i regioner, storkredse,
kommuner og opstillingskredse.

§ 20

Lokalorganisationernes opgave er inden for deres

geografiske område at fremme
Kristendemokraternes formål.

§ 21

Lokalorganisationerne fastsætter selv deres

vedtægter, som skal være i overensstemmelse med
partiets vedtægter. Hovedbestyrelsen kan pålægge

en lokalorganisation at ændre vedtægter, hvis dette

er nødvendigt for samarbejdet med andre led i

partiorganisationen. For lokalorganisationer, der
ikke selv har udarbejdet vedtægter, gælder de af

hovedbestyrelsen vedtagne vejledende

standardvedtægter.

§ 22
Lokalorganisationens vedtægter skal indeholde

bestemmelser om:

1) Hvilken forsamling, der er
lokalorganisationens øverste myndighed, og

hvorledes denne forsamling indkaldes og

fungerer.

2) Hvorledes bestyrelsen sammensættes,

vælges og fungerer.
3) Ad hvilke kanaler medlemmerne kan gøre

deres indflydelse gældende i

lokalorganisationen.

§ 23

Enhver lokalorganisation skal have 1 formand, 1

sekretær og 1 kasserer. Funktionsperioden for

disse skal fastsættes til mindst 1 år.

§ 24

Regionsorganisationens primære opgave er at

fremme Kristendemokraternes politik i forhold til

det folkevalgte Regionsråd, herunder opstille
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kandidater til regionsvalg og gennemføre 
valgkampagner.  

Regionsorganisationens højeste myndighed er 

generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert 

år, eller et årsmøde bestående af valgte 
repræsentanter for regionens storkredse og/eller 

kommuneforeninger. 

Regionsbestyrelsen kan, efter høring af de berørte 

kommuneforeninger, af Hovedbestyrelsen 

bemyndiges til at varetage storkredsenes opgaver i 
relation til valg til Folketinget. 

Hvis der er sammenfald mellem Region og 

Storkreds kan storkredsens opgaver varetages af 

regionsbestyrelsen. 

§ 25

Storkredsens primære opgave er at koordinere

forberedelserne til folketingsvalg indenfor

storkredsen med reference til Hovedbestyrelsen,
og i tæt samspil med storkredsens

kommuneforeninger.

Storkredsorganisationens højeste myndighed er

generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger storkredsens formand.
Bestyrelsen vælges enten direkte af

generalforsamlingen eller af direkte valgte

repræsentanter for kommuneforeningerne i

storkredsen, evt. suppleret med medlemmer fra
kommuner uden kommuneforeninger, valgt på

generalforsamlingen. Der vælges 1 – 5 medlemmer

på generalforsamlingen, udover repræsentanter fra

kommuneforeninger.

Storkredsens formand repræsenterer storkredsen
som medlem af Hovedbestyrelsen.

Storkredsbestyrelsen vælger stedfortræder for

storkredsformanden til Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen kan godkende sammenlægning af
flere storkredse til en fælles storkredsorganisation,

efter høring af de berørte kommuner.

§ 26

Kommuneforeningens primære opgave er at
fremme Kristendemokraternes politik i forhold til

den folkevalgte kommunalbestyrelse. Dernæst

varetager kommuneforeningen de opgaver, der

knytter sig til opstillingskredsene i forbindelse med
folketingsvalg, indenfor de af hovedbestyrelsen

fastlagte retningslinier og afstemt med

samordningen af valgkampagner i storkredsen.

Kommuneforeningernes højeste myndighed er

generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert
år.

OPSTILLING AF 

FOLKETINGSKANDIDATER 

§ 27

Opstilling af kandidater til folketinget foretages 
sideordnet i storkredse med nominering i 

opstillingskredse. Hovedbestyrelsen kan godkende 

afvigelser herfra. 

§ 28

Efter hvert folketingsvalg foretages ny opstilling af

kandidater. Hovedbestyrelsen fastsætter selv

reglerne for, hvordan kandidaterne udpeges, idet

følgende dog skal respekteres:

1) Første led i opstillingsproceduren skal være

indkaldelse af forslag fra medlemmerne i

kommunerne/opstillingskredsene. Ansvaret
for at indkalde forslag påhviler

storkredsbestyrelserne.

2) Når skriftligt tilsagn fra de foreslåede er

indhentet, og storkredsbestyrelsen har

godkendt den pågældende, indsender
storkredsformanden forslagene til

godkendelse i hovedbestyrelsen.

3) Først når godkendelse fra

hovedbestyrelsen foreligger, kan de

pågældende offentligt præsenteres som
kandidatemne og deltage i

opstillingsmøder.

4) Opstillingen skal foregå på et møde, evt

virtuelt hvortil medlemmerne i
opstillingskredsen er indkaldt med mindst

tre ugers varsel. Hvis folketingsvalg er

udskrevet, kan fristen forkortes.

5) Storkredsbestyrelsen kan beslutte at

opstille kandidater udenfor
opstillingskredsene, og har ansvaret for, at

partiets opstilling i storkredsen ordnes

efter valglovens regler, herunder at der

gives meddelelse til rette myndigheder om
nominering og godkendelse af kandidater.

6) Storkredsformanden sørger for at holde

landskontoret løbende underrettet om

kandidatsituationen i storkredsen.

§ 29

Hvis ikke kandidater har trukket sig tilbage, eller en

af de kompetente forsamlinger har trukket

godkendelsen tilbage, gælder en kandidats
opstilling, indtil ny opstilling har fundet sted. Senest

1 år efter et folketingsvalg skal

opstillingsproceduren være indledt.

OPSTILLING AF EU-KANDIDATER 
§ 30

Opstilling af kandidater til Europa-Parlamentet (EU)

foretages sideordnet. Hovedbestyrelsen kan dog

godkende afvigelser herfra.
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§ 31
Efter hvert Europaparlamentsvalg foretages ny

opstilling af kandidater, hvilket senest skal være

foretaget seks måneder, før valget afholdes.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv reglerne for,
hvordan kandidaterne udpeges, idet følgende dog

skal respekteres.

1) Første led i opstillingsproceduren skal være

indkaldelse af forslag fra medlemmerne.
2) Når skriftligt tilsagn fra de foreslåede er

indhentet, kan hovedbestyrelsen godkende

den foreslåede kandidat.

3) Når endelig, godkendelse af kandidaterne
foreligger, foretager hovedbestyrelsen

afstemning om kandidaternes placering på

listen. Hovedbestyrelsen kan dog indstille

til landsmødet, at det vælger de op til tre

øverste kandidater på listen.

ØKONOMI 

§ 32

Hovedbestyrelsen fastsætter partiets kontingent og

fordelingen af dette mellem partiets lokale
organisationerne og landsorganisationen, samt

aftaler med partiets ungdomsorganisation, hvor

meget, der skal overføres for hvert medlem, som

også er medlem af partiets ungdomsorganisation

§ 33

Hovedkassereren udarbejder et budgetforslag, som

forelægges forretningsudvalget. der efter

bearbejdning forelægger det for hovedbestyrelsen,
som endeligt vedtager

budgettet. Regnskabsåret er kalenderåret for hele

partiorganisationen.

§ 34

Driftsregnskab og status i alle partiets afdelinger er

offentlige. Detaljer i regnskabet er tilgængelige for

hovedbestyrelsens medlemmer.

§ 35

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun

ske efter hovedbestyrelsesbeslutning med mindst

2/3 flertal blandt de afgivne stemmer, idet blanke
stemmer ikke medtælles, dog skal mindst halvdelen

af samtlige HB-medlemmer stemme for. Partiet

tegnes i sådanne tilfælde af Forretningsudvalget. I

alle andre tilfælde tegnes partiet af landsformanden

og mindst 1 af forretningsudvalgets medlemmer.
Intet medlem af Kristendemokraterne er personligt

ansvarlig for partiets økonomi.

DIVERSE 

§ 36

Hvert organ fastsætter selv i vedtægter eller 
forretningsorden eller - hvor dette ikke er sket - i 

det enkelte tilfælde, hvorledes afstemninger, valg og 

optælling skal foregå, men stemmeretten er i alle 

organer personlig og kan ikke overdrages ved 
fuldmagt. Hvor der i vedtægter gives mulighed for 

at sende stedfortræder, har denne stemmeretten 

ved det pågældende møde. 

§ 37
Eksklusion af lokalorganisationer og

enkeltmedlemmer kan efter indstilling fra en

lokalorganisation eller forretningsudvalget ske med

mindst 2/3 flertal i hovedbestyrelsen og har
øjeblikkelig virkning. Den ekskluderede

organisation eller person kan forlange eksklusionen

forelagt landsmødet hvor behandling vil ske i lukket

møde. Ved behandling af eksklusionen i HB og på

landsmødet har en repræsentant for organisationen
eller den pågældende person ret til et kort indlæg.

Et medlem af Kristendemokraterne kan ikke

opstille til folketings-, regions-, kommunal eller

Europaparlamentsvalg for andre kandidatlister, hvis

Kristendemokraterne har besluttet at stille op til
det pågældende valg.

§ 38

Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet blandt de
afgivne stemmer (inklusive blanke) på et ordinært

landsmøde.

§ 39

Opløsning af Kristendemokraterne skal besluttes
med 2/3 flertal af to på hinanden følgende

landsmøder. Det sidste landsmøde træffer

bestemmelse om anvendelse af organisationens

værdier.


