
Vedtægter for Christiansborg Klubben af 1914  

– opdateret på generalforsamlingen 12. okt. 2022 

 Formål: At give mænd og kvinder af alle politiske anskuelser lejlighed til alsidigt at drøfte alle for samfundet 

betydningsfulde spørgsmål. 

 

§1. Nye medlemmer godkendes af præsidiets 

formand, når denne via blanketten på vor hjemmeside 

har modtaget en kortfattet motivering for ønsket om 

medlemskab samt adresse, telefon, mailadresse og 

fødselsår. Alle Folketingets medlemmer har med gæst 

kontingentfri adgang til klubbens møder og er 

berettigede til at deltage i diskussionen. De af 

Folketingets medlemmer, der begærer det, skal 

optages på almindelig kontingentbasis, hvorved de 

bliver stemmeberettigede på generalforsamlingen. 

Der kan maximalt optages 250 medlemmer. 

§2. Klubben ledes af et bredt politisk funderet 

præsidium bestående af fra fem til syv medlemmer. 

Hvert medlem vælges for 2 år ad gangen, dog således, 

at kun halvdelen af præsidiemedlemmerne vælges det 

ene år og den anden halvdel det følgende år. 

Præsidiet vælger selv sin formand og næstformand for 

ét år ad gangen. I tilfælde af stemmelighed i Præsidiet 

tæller formandens stemme dobbelt. Formand og 

kasserer tegner i forening Christiansborgklubben. 

§3. Formanden leder ordinært klubbens møder, som 

almindeligvis holdes på Christiansborg. I hans forfald 

overgår dirigenthvervet til næstformanden eller andet 

medlem af præsidiet.  

§4. Under diskussioner begrænses taletiden til 5 

minutter for hvert indlæg. Dirigenten kan indskrænke 

taletiden yderligere. Klubbens forhandlinger må ikke 

refereres i presse eller andetsteds. Der må ikke 

vedtages resolutioner eller foretages afstemninger til 

støtte for nogen eller noget parti. Møde afholdes 

ordinært 3 gange i forårssæsonen og tre gange i 

efterårssæsonen. Medlemmer er berettigede til at 

medtage een gæst ved møderne. Møderne 

annonceres på klubbens og Folketingets hjemmesider. 

Kontingentets størrelse fastsættes på hvert års 

ordinære generalforsamling. Det opkræves forud for 

et år ad gangen.  

§5. Udmeldelse af klubben sker til præsidiet inden 

årets udgang. Hvis et medlem resterer med 

kontingent for 1 år, kan vedkommende slettes som 

medlem af klubben. Eksklusion kan i øvrigt ske efter 

enstemmigt forslag fra præsidiet på en ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling med ¾ majoritet af 

de afgivne stemmer.  

§6. Ordinær generalforsamling afholdes i foråret, hvor 

der aflægges beretning og regnskab, vælges 

præsidium og revisorer. I indkaldelsen til 

generalforsamlingen anføres, hvilke 

præsidiemedlemmer der er på valg, samt om disse er 

villige til genvalg. Ekstraordinær generalforsamling 

kan afholdes efter forslag fra præsidiet eller fra 25 

medlemmer. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt 

af præsidiet med 8 dages varsel og med angivelse af 

dagsorden. Præsidiet træffer beslutning om, hvorvidt 

ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger 

fremover skal afholdes fysisk eller elektronisk. Hvis 

præsidiet træffer beslutning om afholdelse af 

elektronisk generalforsamling, uden adgang til fysisk 

fremmøde, skal indkaldelsen indeholde oplysning om, 

hvordan elektroniske medier anvendes i forbindelse 

med deltagelse i generalforsamlingen og hvordan 

klubbens medlemmer tilmelder sig til elektronisk 

deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om 

fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske 

generalforsamling.  

 

§7. Ændringer i disse vedtægter kan kun vedtages på 

en generalforsamling med ¾ af de fremmødte 

stemmer eller er repræsenterede ved fuldmagt.  

§8. Forslag om klubbens ophævelse kan kun vedtages 

på en generalforsamling med ¾ af de afgivne 

stemmer, såfremt mindst halvdelen af klubbens 

medlemmer er tilstede eller repræsenterede ved 

fuldmagt. Hvis kvalificeret majoritet ikke kan opnås, 

afholdes en ny generalforsamling, hvor afgørelse kan 

træffes med ¾ af de fremmødtes stemmer.  

§9. Hvis klubben ophæves, skal foreningens 

resterende formue uddeles til velgørende formål. 

Præsidiet træffer afgørelse herom. 


