Vedtægter for Kristendemokratisk Ungdom - KDU
Formål
§ 1 Foreningens navn er Kristendemokratisk Ungdom (KDU).
§ 2 KDU er tilsluttet Kristendemokraterne som en selvstændig ungdomsorganisation.
§ 3 Foreningens formål er at samle unge for:
stk. 1 at fremme interessen for den kristendemokratiske ideologi og den kristendemokratiske politik
bygget på et kristent livs- og menneskesyn, næstekærlighedstanken samt de
kristendemokratiske grundprincipper: Personalismen, naturretten, civilsamfundet,
forvalterskabstanken og subsidiaritetsprincippet.
stk. 2 at inspirere og hjælpe unge til at dygtiggøre sig og til at varetage politiske
opgaver.
stk. 3 at arbejde for at gøre kristne værdier og kristen etik gældende i samfundet
stk. 4 at fremme den demokratiske debat i Danmark.
stk. 5 at påvirke politiske beslutningstagere, særligt i partiet Kristendemokraterne.
§ 4 Foreningen betragter sig selv som en del af den kristendemokratiske verdensbevægelse.

Krav til tillidsvalgte
§ 5 Alle tillidsvalgte i KDU er forpligtet på og skal arbejde for organisationens værdigrundlag som
det er defineret i §3.

Organisationen
§ 6 Organisationen bygger på lokalforeninger og lokale kontaktpersoner som gennem storkredse
udgøre Kristendemokratisk Ungdom. Uafhængig af storkreds- eller kommunestrukturen er det muligt
at etablere lokale arbejdsgrupper knyttet til specifikke politiske temaer. Landsmødet er KDUs øverste
organ og landsbestyrelsen er det øverste udøvende organ.
§ 7 Alle mellem 12 og 30 år kan blive medlem af KDU. Det er ikke muligt at være medlem af et
andet ungdomsparti eller et andet parti end Kristendemokraterne.
stk.1 Medlemskabet er gyldigt, når kontingent er betalt.
stk. 2 Medlemskab ophører ved udgangen af det år, hvor et medlem fylder
30.
stk. 3 Kun foreningens medlemmer kan vælges til tillidsposter i foreningen.
§ 8 For at melde sig ud af partiet, skal der ligge en skriftlig begæring om dette hos
landsorganisationen, hvormed udmeldelsen træder i kraft øjeblikkeligt. Hvis ikke kontingent betales
for indeværende kalenderår inden udgangen af dette, frafalder medlemskabet.
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Landsmødet
§ 9 Landsmødet skal afholdes en gang hvert år inden udgangen af april måned. Landsbestyrelsen kan i
særlige tilfælde vedtage at indkalde til ekstraordinært landsmøde. Dette kan ske, hvis mindst 4 af
storkredsforeningerne, eller 2/3 af hovedbestyrelsen kræver det. Indkaldelse til landsmødet skal
sendes mindst to måneder før landsmødet afholdes. Landsmødet kan i særlige tilfælde afholdes
elektronisk, hvis landsbestyrelsen beslutter dette, men skal så vidt muligt være fysisk.
§ 10 Landsmødet er åbent for alle som er medlemmer af KDU. Hvis ikke landsmødet vedtager andet,
er landsmødet også åbent for medier og andre interesserede.
§ 11 Stemmeret har hoved- og landsbestyrelsens medlemmer, to faste repræsentanter og en ekstra
repræsentant for hvert påbegyndt femte medlem af storkredsforeningerne. Udregning af storkredsenes
landsmødedelegation basere sig på betalende medlemmer pr 1. januar. Landsmødets medlemmer skal
vælges og have fuldmagt fra årsmødet i den storkreds de repræsenterer. Repræsentanter som ikke har
betalt indeværende års kontingent har ikke stemmeret.
§ 12 Landsmødet behandler de sager som KDUs landsbestyrelse fremlægger, og de sager som er
kommet til landsbestyrelsen med krav om behandling inden en måned før landsmødet starter.
Landsbestyrelsen skal fremlægge revideret regnskab og årsberetning fra forrige kalenderår, samt
forslag til et generelt arbejdsprogram i hovedpunkter for det forestående arbejdsår.
§ 13 Landsformanden vælges for et år. Næstformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for et
år. Blandt de seks som ikke er landsformanden skal der vælges en international sekretær. En
suppleant vælges for en periode på et år. Landsmødet vælger også et direkte valgt medlem af
landsbestyrelsen for en periode på et år. Alle valg til hovedbestyrelsen og landsbestyrelsen skal
gennemføres separat ved eget valg. Alle valg med mere end én kandidat skal være skriftlige. Valg
med bare en kandidat skal være skriftlig hvis mindst en delegeret kræver det. Videre vælger
landsmødet en valgkomité på fem medlemmer og to suppleanter, samt et kontroludvalg på tre
medlemmer og en suppleant. Landsmødet vælger desuden revisor.
§ 14 Landsmødets dagsorden skal altid indeholde:
a) Vedtagelse af dagsorden
b) Valg af valgkomité og kontroludvalg
c) Vedtagelse af landsmødereglement
d) Aflæggelse af landsformandens beretning
e) Behandling og godkendelse af beretning
f) Forelæggelse af revideret regnskab
g) Behandling og godkendelse af revideret regnskab
h) Behandling af indkomne forslag
i) Vedtagelse af arbejdsprogram, hovedprogram og budget
j) Valg af landsformand, næstformænd, hovedbestyrelsesmedlemmer, direkte medlem af
landsbestyrelsen, international sekræter, suppleanter og 2 revisorer
k) Fastsættelse af kommende års kontingent
l) Evt.
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Stk. 1 Hvis det ikke er muligt at få valgt en fuld hovedbestyrelse eller det direkte medlem af
landsbestyrelsen, kan landsbestyrelsen supplere disse i løbet af året ved 2/3 flertal, af de afgivne
stemmer. Disse skal godkendes ved næstkommende landsmøde.

§ 15 Forslag skal vedtages ved flertal, ved stemmelighed frafalder forslaget. Hvis der stemmes blankt,
bliver det betragtet som en nej-stemme.
§ 16 Valgkomitéen på landsmødet fører alle forslag og vedtagelser til protokol. Protokollen skal
derefter underskrives af landsformanden og valgkomitéen.

Landsbestyrelsen, hovedbestyrelsen og forretningsudvalget
§ 17 Landsbestyrelsen er sammensat af hovedbestyrelsen og storkredsformændene samt
et direkte valgte medlem. Landsmødet vælger hovedbestyrelsen som har syv
medlemmer, samt en suppleant. Landsmødet vælger også et direkte valgte medlem.
Storkredsformændene har sine respektive 1.og 2. næstformænd som sine personlige
suppleanter til landsbestyrelsen. Disse skal være valgt af storkredsårsmødet. Andre
storkredsmedlemmer kan repræsentere storkredsforeningen i landsbestyrelsen hvis
landsbestyrelsens øvrige medlemmer godkender dette. Hvis en storkredsforenings
formand er valgt til hovedbestyrelsen, indtræder den respektive 1. eller 2. næstformand
som suppleanter til landsbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen er sammensat af et forretningsudvalg på fire medlemmer og tre andre
medlemmer. Forretningsudvalget er sammensat af landsformanden, hovedkasserer og de
to næstformænd (politisk næstformand og organisatorisk næstformand), hvis der er ansat
en generalsekretær består forretningsudvalget kun af tre medlemmer; landsformanden og
de to næstformænd. Blandt de seks som ikke er landsformanden skal der være en
international sekretær valgt af landsmødet ved eget valg. Blandt de fire som ikke er
landsformanden eller de to næstformænd skal der vælges en hovedkasserer af
hovedbestyrelsen, hvis der er ansat en generalsekretær overgår posten til denne.
Hovedbestyrelsen konstituere sig selv. Ved frafald indkaldes suppleanten. Fordelingen
af arbejdet mellem landsbestyrelsen, hovedbestyrelsen og forretningsudvalget er fastsat i
organisationsplanen, som vedtages af landsbestyrelsen. Nedsættelse af nationale udvalg
skal fremgå af organisationsplanen. Et mindretal i hovedbestyrelsen kan kræve en sag
fremlagt for landsbestyrelsen.
§ 18 Forretningsudvalget har ansvaret for den daglige ledelse af organisationen.
§ 19 Landsbestyrelsen skal årligt revidere økonomireglerne for storkreds- og lokalforeninger.
§ 20 Landsbestyrelsen har ansvaret for at oprette programudvalg, organisatorisk udvalg og
internationalt udvalg. Landsbestyrelsen foreslår sammensætning af resolutionsudvalg,
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vedtægtsændringsudvalg og årsberretnings- og regnskabsudvalg og fuldmagtsudvalg til
landsmødet.
§ 21 Forretningsudvalget har KDUs tegneret. Hvis KDU har en generalsekretær har denne
tegneret, i stedet for forretningsudvalget.
§ 22 Kristendemokraternes landsformand eller en af næstformændene eller et andet medlem af KD’s
hovedbestyrelse kan deltage i ungdomspartiets hoved- og landsbestyrelsesmøder med taleret, men
uden stemmeret, såfremt der gives tilladelse hertil af den respektive bestyrelse i KDU
§ 23 Hovedbestyrelsen indkaldes af landsformanden til møde efter behov – dog mindst fire gange
årligt.
§ 24 Landsbestyrelsen indkaldes af landsformanden til møde efter behov - dog mindst fire gange
årligt.
§ 25 Alle medlemmer kan stille forslag til hoved- og landsbestyrelsens dagsorden senest 1 uge før
mødet.

Arbejdet i storkredsene
§ 26 Storkredsbestyrelsen bør være sammensat af fem eller syv medlemmer som bliver valgt på
KDUs storkredsårsmøde, i de respektive storkredse. Valg af bestyrelse bekendtgøres for
KDs storkreds, hvis denne forefindes. Formanden er medlem af KDs storkredsbestyrelse.
KDUs storkredsstruktur er bygget op på KDs.
§ 27 Landsbestyrelsen skal sørge for at der bliver afholdt storkredsårsmøder i alle storkredse og
om nødvendigt gennem eget initiativ sørge for at dette finder sted. Storkredse som ikke har
afholdt årsmøde inden gældende frister, mister stemmeretten i KDUs landsbestyrelse, indtil
årsmødet er afholdt. Hvis en storkreds ikke har afholdt årsmøde inden fristen, kan KDUs
hovedbestyrelse, evt. i samråd med KDs storkredsformand i den aktuelle storkreds, tage initiativ
overfor storkredsbestyrelsen med mål at årsmødet snarest afholdes.
§ 28 Alle tillidsvalgte i storkredsbestyrelser forpligter sig på at følge økonomireglerne for
Kristendemokratisk Ungdom. Reglerne revideres årligt af landsbestyrelsen.

Arbejdet i lokalforeningerne
§ 29 Lokalforeninger i KDU er enheder på kommuneniveau med en bestyrelse på mindst tre
medlemmer. Lokalforeningen bliver ledet af en bestyrelse, valgt af årsmødet. Valg af
bestyrelse bekendtgøres for KDs lokalforening, hvis denne forefindes. Bestyrelsen indkalder
til årsmøde. Dette gøres inden 14 måneder efter sidste afholdte årsmøde. Nyt årsmøde skal
afholdes hvis 1/6, mindst 5 af medlemmerne, fremsætter skriftligt krav om dette. De lokale
KDU-foreninger står direkte under storkredsbestyrelsen. Hvis der er oprettet lokale
arbejdsgrupper knyttet til specifikke poltiske temaer, skal reglerne om lokalforeninger gælde
så vidt muligt.
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§ 30 Alle tillidsvalgte i lokalforeningerne forpligter sig på at følge økonomireglerne for
Kristendemokratisk Ungdom. Reglerne revideres årligt af landsbestyrelsen.
§ 31 For storkredse og lokalforeninger som ikke har egne vedtægter gælder KDUs
standardvedtægter. Hvis der er oprettet lokale arbejdsgrupper knyttet til specifikke politiske
temaer, er standardvedtægterne for lokalforeninger gældende så vidt muligt
Ændringer af hovedprogrammet og landsvedtægterne
§ 32 Hovedprogrammet vedtages af landsmødet med 2/3 flertal.
§ 33 Ændringer af landsvedtægter kræver 2/3 flertal blandt de på landsmødet afgivne stemmer.
Forslag til vedtægtsændringer skal være hovedbestyrelsen i hænde senest to uger før landsmødet, og
denne skal senest på landsmødet tilkendegive sin indstilling til forslaget.

a) Ændring til landsvedtægterne træder straks i kraft efter at landsmødet er afsluttet.
§ 34 Resolutioner der er vedtaget ved landsmøde, skal efter to år revurderes af landsmødet.
§ 35 Ethvert medlem kan inden landsmødet indsende resolutionsforslag eller bede om ophævelse
af et, hvorefter landsmødets stemme vil være udslagsgivende.

Øvrige vedtægter
§ 36 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab er offentligt tilgængeligt.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån forudsætter landsbestyrelsesbeslutning
med 2/3 flertal blandt afgivne stemmer.
§ 37 Budget vedtages af landsmødet.
§ 38 Regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår skal forelægges landsmødet til godkendelse.
§ 40 Landsbestyrelsen kan hæfte personligt for gæld på foreningens vegne.
§ 41 Landsforeningen er ansvarlig for kontingentopkrævning og medlemsregistrering.
§ 42 Skriftlig kommunikation med medlemmer kan foregå i form af elektronisk post.
§ 43 Eksklusion af medlemmer kan ske ved 2/3 flertal blandt afgivne stemmer i hovedbestyrelsen
og har øjeblikkelig virkning. Eksklusionen kan af alle medlem kræves forelagt landsbestyrelsen.
Eksklusionen skal være på baggrund af modarbejdelse af organisationens værdigrundlag som det
er defineret i § 3.
§ 44 Opløsning af foreningen skal besluttes med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer på to på
hinanden følgende ordinære landsmøder. Foreningens værdier overgår til Kristendemokraterne.
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§ 45 Landsvedtægterne kan ikke ændres i strid med foreningens formål og værdier som beskrevet i §§
2, 3 og 4.
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Standardvedtægter for KDUs storkredsforeninger
Formål
§1 Foreningens navn er Kristendemokratisk Ungdom (KDU)
§ 2 KDU er tilsluttet Kristendemokraterne som en selvstændig ungdomsorganisation.
§ 3 Foreningens formål er at samle unge for:
stk. 1 at fremme interessen for den kristendemokratiske ideologi og den kristendemokratiske politik
bygget på et kristent livs- og menneskesyn, næstekærlighedstanken samt de kristendemokratiske
grundprincipper: Personalismen, naturretten, civilsamfundet, forvalterskabstanken og
subsidiaritetsprincippet
stk. 2 at inspirere og hjælpe unge til at dygtiggøre sig og til at varetage politiske opgaver
stk. 3 at arbejde for at gøre kristne værdier og kristen etik gældende i samfundet
stk. 4 at fremme den demokratiske debat i Danmark
stk. 5 at påvirke politiske beslutningstagere, særligt i partiet Kristendemokraterne
Krav til tillidsvalgte
§ 4 Alle tillidsvalgte i KDU er forpligtet op og skal arbejde for organisationens kristne
værdigrundlag som det er defineret i §3
Årsmødet
§ 5 Storkredsbestyrelsen indkalder til storkredsårsmødet. Dette skal holdes inden 14 måneder efter
sidste afholdte årsmøde. Alle medlemmer i storkredsen som har betalt sit kontingent for
indeværende år, har stemmeret til årsmødet. KDs landsformand og KDs storkredsformand, har
taleret, men ikke stemmeret.
På årsmødet fremlægger storkredsbestyrelsen årsberetning, revideret regnskab og andre sager som
skal behandles. Derefter udføres så de nødvendige valg. En tredjedel af storkredsårsmødet kan
vedtage at udsætte sager som ikke har været bestyrelsen i hånden inden fristen. Årsmødet skal
bekendtgøres mindst to uger før mødet skal afholdes. Nyt årsmøde skal afholdes hvis 1/6 af
medlemmerne eller mindst to foreninger fremsætte skriftligt krav om dette.
Storkredsbestyrelsen
§ 6 Storkredsbestyrelsen er sammensat af mindst tre medlemmer som vælges på KDUs årsmøde.
Valgresultatet skal bekendtgøres for KDs storkredsbestyrelse. Storkredsbestyrelsen med suppleanter
vælges for et år af gangen. Formand og næstformænd vælges ved eget valg. Valg af formænd
bestyrelsesmedlemmer skal være skrifteligt hvis en eller flere delegerede kræver det. Bestyrelsen
konstituerer sig selv. Kasserer kan vælges udenfor bestyrelsen. Storkredsårsmødet vælger revisor og
valgkomite som fungere frem til næste årsmøde. Formanden i storkredsbestyrelsen er medlem af
KDs storkredsbestyrelse.
§ 7 Hvis bestyrelsesmedlemmer sig fra sine poster i perioden og ikke kan erstattes af suppleanter,
har storkredsbestyrelsen ret til at supplere sig selv til første årsmøde med nye bestyrelsesmedlemmer
som mødet uden stemmeret.
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§ 8 Alle tillidsvalgte i storkredsforeningen forpligter sig på at følge økonomireglerne for
Kristendemokratisk Ungdom. Reglerne revideres årligt af landsbestyrelsen.
Afvikling af lokalforeninger
§ 9 Hvis en lokalforening ser sig nødsaget til at nedlægge sine aktiviteter, eller der ikke er blevet
afholdt årsmøde de sidste 14 måneder, skal lokalforeningens konto gøres op og overføres til
storkredsens konto. Regnskab og mødereferater skal leveres til KDUs storkredskontor til
opbevaring.
Bestemmelser for disse vedtægter
§10 Disse vedtægter kan ændres når mindst 2/3 af de stemmeberettigede på KDUs
storkredsårsmøde stemmer for det. §§ 3 og 5 i KDUs vedtægter skal indgå i sin helhed sådan som
de er vedtaget af landsmødet i standardvedtægter for storkredse og kan ikke ændres af storkredsene.
Forslag til ændringer skal godkendes af KDUs landsbestyrelse.
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Standardvedtægter for KDUs lokalforeninger
§ 1 Foreningens navn er Kristendemokratisk Ungdom (KDU)
§ 2 KDU er tilsluttet Kristendemokraterne som en selvstændig ungdomsorganisation.
§ 3 Foreningens formål er at samle unge for:
stk. 1 at fremme interessen for den kristendemokratiske ideologi og den kristendemokratiske politik
bygget på et kristent livs- og menneskesyn, næstekærlighedstanken samt de kristendemokratiske
grundprincipper: Personalismen, naturretten, civilsamfundet, forvalterskabstanken og
subsidiaritetsprincippet
stk. 2 at inspirere og hjælpe unge til at dygtiggøre sig og til at varetage politiske opgaver
stk. 3 at arbejde for at gøre kristne værdier og kristen etik gældende i samfundet
stk. 4 at fremme den demokratiske debat i Danmark
stk. 5 at påvirke politiske beslutningstagere, særligt i partiet Kristendemokraterne
Krav til tillidsvalgte
§ 4 Alle tillidsvalgte i KDU er forpligtet op og skal arbejde for organisationens kristne værdigrundlag
som det er defineret i §3
Årsmødet
§ 5 Bestyrelsen indkalder til årsmødet. Dette skal holdes inden 14 måneder efter sidste afholdte
årsmøde og det skal bekendtgøres 14 dage før mødet skal afholdes. Sager som er bestyrelsen i hånde
mindst to uger før årsmødet skal behandles på mødet. Nyt årsmøde skal holdes hvis 1/6 og mindst 5
medlemmer fremsætter skriftligt krav om dette. Årsmødet behandler: 1. Bestyrelsens årsberetning, 2.
Regnskab, 3. Indkommende sager, 4. Valg, 5. Andre sager som er kommet ind. Alle medlemmer i
foreningen som har betalt sit medlemskontingent for indværende år, har stemmeret.
§ 6 Formanden vælges ved eget valg. Lokalbestyrelsen med suppleanter vælges for et år af gangen.
Valgene skal være skriftlige hvis en eller flere af de stemmeberettigede beder om det. Bestyrelsen
konstituerer sig selv. Kasserer kan vælges udenfor bestyrelsen. Herudover vælges revisor.
Lokalforeningsbestyrelsen
§ 7 Foreningen ledes af en bestyrelse, valgt af årsmødet. Valg af bestyrelse skal bekendtgøre for
bestyrelsen i KDs lokalforening. Lokalforeningenerne står direkte under KDUs storkredsbestyrelse.
Formanden i foreningen, evt. kommunekontakten er medlem i bestyrelsen i KDs lokalforening.
§8 Hvis bestyrelsesmedlemmer trækker sig fra sine poster i perioden og ikke kan erstattes af en
suppleant har lokalforeningensbestyrelsen ret til at supplere sig selv med nye medlemmer som møder
uden stemmeret. Skal disse have stemmeret skal dette godkendes af et ekstraordinært årsmøde, f.eks. i
forbindelse med et medlemsmøde.
§ 9 Alle tillidsvalgte i lokalforeningen forpligter sig på at følge økonomireglerne for
Kristendemokratisk Ungdom. Reglerne revideres årligt af landsbestyrelsen.
Bestemmelser om disse vedtægter
§ 10 Disse vedtægter kan, med undtagelse af §§ 1-4, ændre når mindst 2/3 af de stemmeberettigede på
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foreningens årsmøde stemmer for det. Forslag til ændringer af vedtægterne skal godkendes af KDUs
storkredsbestyrelse.
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