
 

 
Vedtægter for Nye Borgerlige  
 
Navn og hjemsted  
§ 1. Partiets navn er ”Nye Borgerlige”. Partiet har hjemsted på Christiansborg.  
 
Formål  
§ 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.  
 
Principprogram  
§ 3. Partiets principprogram er Nye Borgerliges grundlov. Principprogrammet kan kun ændres ved årsmø-
det, såfremt fem sjettedele af de fremmødte medlemmer stemmer for. Årsmødet skal være beslutnings-
dygtigt, jf. § 12, stk. 7.  
 
Medlemskab  
§ 4. Man kan optages som medlem i Nye Borgerlige, hvis man tilslutter sig partiets formål og politik.  
 
Stk. 2. Medlemskab opnås ved indmeldelse og indbetaling af kontingent, som er fastsat ved årsmødet. 
Medlemskab er gyldigt fra betalingstidspunktet og fornyes hvert år.  
 
Stk. 3. For nye medlemmer kræves fire måneders medlemskab for opnåelse af stemmeret og valgbarhed.  
 
Stk. 4. Man skal være fyldt 14 år for at kunne blive medlem af Nye Borgerlige. Intet medlem kan samtidig 
være medlem af et andet politisk parti. 
 
Stk. 5. Medlemmer af partiets ungdomsorganisation er også medlemmer af Nye Borgerlige. Medlemmerne 
af partiets ungdomsorganisation betaler kontingent til ungdomsorganisationen, som fastsættes af ung-
domsorganisationen selv. 
 
Hovedbestyrelsen  
§ 5. Partiet ledes af hovedbestyrelsen.  
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsen er sammensat af:  
1. Partiets formand. 
2. To næstformænd, henholdsvis en politisk næstformand og en organisatorisk næstformand. 
3. Op til fem medlemmer udpeget af og blandt folketingsgruppen. Hvis et folketingsmedlem udtræder af 
hovedbestyrelsen, udpeges et nyt medlem af og blandt folketingsgruppen. 
4. Op til fem medlemmer, som vælges ved årsmødet og ikke må være folketingsmedlemmer.  
5. Fem regionsudvalgsrepræsentanter.  
6. Ungdomsorganisationens formand. 
7. Antallet af valgte medlemmer på årsmødet følger antallet af folketingsmedlemmer blandt folketings-
gruppen i hovedbestyrelsen. Kan folketingsgruppen således kun udpege færre end fem medlemmer til ho-
vedbestyrelsen, kan gruppen af valgte medlemmer på årsmødet kun være repræsenteret med et tilsva-
rende antal medlemmer i hovedbestyrelsen. Bliver folketingsgruppen reduceret forinden et årsmøde, og 
kan folketingsmedlemmerne derved kun udpege færre end fem medlemmer til hovedbestyrelsen, skal de(t) 
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medlem(mer), der fik færrest stemmer blandt de årsmødevalgte medlemmer, udtræde af hovedbestyrel-
sen. Dette/disse medlem(mer) vil i stedet blive suppleant(er) først i rangordenen, og øvrige suppleanter 
rykker ned i rangordenen, jf. § 12, stk. 10, nr. 9.  
 
Stk. 4. Partiets formand og partiets næstformænd vælges på årsmødet. 
 
Stk. 5. Partiets formand er formand for hovedbestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgø-
rende.  
 
Stk. 6. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv og vælger en kasserer i sin midte. Hovedbestyrelsen kan efter 
behov nedsætte udvalg, herunder et forretningsudvalg, til behandling eller varetagelse af særlige opgaver.  
 
Stk. 7.  
Medlemmer af hovedbestyrelsen kan ikke samtidigt være spidskandidater til folketingsvalg, undtaget de 

allerede folketingsvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen. 
 
Hovedbestyrelsens opgaver  
§ 6. Hovedbestyrelsen bærer ansvaret for Nye Borgerliges organisation. Hovedbestyrelsen kan efter behov 
ansætte hjælp til varetagelse af det organisatoriske arbejde.  
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsen behandler partiets budget og regnskab. Hvert år fremlægges lokale vælgerforenin-
gers regnskaber for hovedbestyrelsen til orientering.  
 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen koordinerer arbejdet mellem de enkelte vælgerforeninger. 
 
Stk. 4. Formålet med repræsentationen af folketingsmedlemmer i hovedbestyrelsen er at koordinere og 
varetage politiske spørgsmål og politikudvikling. 
 
Stk. 5. Formålet med repræsentationen af årsmødevalgte medlemmer i hovedbestyrelsen er særligt at bistå 
med organisatoriske opgaver. 
 
Stk. 6. Formålet med repræsentationen af regionsudvalgsrepræsentanterne i hovedbestyrelsen er, at regi-
onsudvalgsrepræsentanterne hovedsageligt skal varetage organisatoriske opgaver. Herunder har den en-
kelte regionsudvalgsrepræsentant et særligt ansvar for de organisatoriske opgaver tilknyttet den pågælden-
des egen region. Hovedbestyrelsen udarbejder – og opdaterer løbende – en forretningsorden indeholdende 
organisatoriske opgaver, som hovedbestyrelsen prioriterer. Regionsudvalgsrepræsentanten skal på regions-
udvalgsmødet, jf. § 11, stk. 4, afgive beretning om sit arbejde i hovedbestyrelsen i den forgangne periode. 
 
Opstilling af kandidater  
§ 7. Folketingskandidater vælges i de lokale vælgerforeninger på den ordinære generalforsamling eller ved 
en ekstraordinær generalforsamling. Alle folketingskandidater skal forhåndsgodkendes af hovedbestyrelsen 
inden opstillingsvalget i vælgerforeningen. Der kan indstilles flere kandidater til forhåndsgodkendelse end 
det antal, der skal vælges. Vælgerforeningen kan opstille én folketingskandidat pr. valgkreds foreningen 
dækker. Folketingskandidater kan i partiet kun opstille i én kreds, medmindre hovedbestyrelsen har givet 
dispensation. Hovedbestyrelsen kan opstille folketingskandidater i kredse, hvor der ikke er oprettet vælger-
foreninger. 
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsen udpeger én spidskandidat til Folketinget for hver storkreds.  
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Stk. 3. Ansvaret for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen påhviler de lokale vælgerforeninger. I 
de kommuner, hvor der ikke er oprettet en lokal vælgerforening, kan hovedbestyrelsen foretage opstilling 
af kandidater til kommunalvalget. 
 
Stk. 4. Ansvaret for opstilling af kandidater til regionsråd påhviler hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 5. Kandidater til Europa-Parlamentet udpeges af hovedbestyrelsen.  
 
Stk. 6. Hovedbestyrelsen skal godkende personer valgt fra andre partier og lister, hvis de ønsker at ind-
træde i Nye Borgerlige. 
 
Stk. 7. Hovedbestyrelsen udarbejder en vejledning til og retningslinjer for opstilling af politiske kandidater.  
 
Kontingent  
§ 8. Kontingentet fastsættes ved årsmødet.  
 
Stk. 2. Kontingentet indbetales til partiet i henhold til regler fastsat af hovedbestyrelsen.  
 
Stk. 3. Alle kontingentindbetalinger administreres centralt. 
 
Tegningsret og hæftelse  
§ 9. Nye Borgerlige tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden og et bestyrelsesmedlem i 
forening eller af den organisatoriske næstformand og et bestyrelsesmedlem i forening.  
 
Stk. 2. Partiet, herunder de lokale vælgerforeninger og regionsudvalgene, hæfter kun for sine forpligtelser 
med sin formue. Hverken hovedbestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer i lokale vælgerforeninger, 
bestyrelsesmedlemmer i regionsudvalg eller partiets enkelte medlemmer hæfter personligt for de af par-
tiet, lokale vælgerforeninger eller regionsudvalg indgåede forpligtelser.  
 
Lokale vælgerforeninger og regionsudvalg  
§ 10. Hovedbestyrelsen udarbejder standardvedtægter for lokale vælgerforeninger og kan give dispensa-
tion til ændring af disse. Det til enhver tid nyeste sæt standardvedtægter er gældende i alle lokale vælger-
foreninger, og opdateringer af standardvedtægterne vil således træde i kraft umiddelbart. 
 
Stk. 2. Ved uoverensstemmelse mellem lokale vælgerforeningers vedtægter og partiets vedtægter har par-
tiets vedtægter forrang.  
 
Stk. 3. I hver kommune, eventuelt for flere kommuner, søges med bistand fra hovedbestyrelsen oprettet en 
lokal vælgerforening, som ledes af en bestyrelse, der skal vælges i henhold til reglerne i standardvedtæg-
terne for lokale vælgerforeninger. Oprettelse af en lokal vælgerforening er først mulig, hvis foreningen be-
står af minimum 10 medlemmer med bopæl i kommunen, eventuelt kommunerne. Hovedbestyrelsen kan 
dispensere herfra.  
 
Stk. 4. En vælgerforeningsformand kan ikke samtidig være politisk spidskandidat. Hovedbestyrelsen kan dog 
give dispensation i særlige tilfælde. Hvis en vælgerforeningsformand opnår valg ved enten kommunal-, regi-
onsråds-, folketings- eller EU-valg, kan vælgerforeningsformanden ikke længere være formand for vælger-
foreningen.  
 
§ 11. Der er fem regionsudvalg, ét for hver region i henholdsvis Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjæl-
land og Hovedstaden.  
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Stk. 2. Regionsudvalget udgøres af de lokale vælgerforeningsformænd i regionen. Er en vælgerforeningsfor-
mand forhindret i at deltage i et regionsudvalgsmøde, kan vælgerforeningsformanden i stedet sende en re-
præsentant fra sin vælgerforeningsbestyrelse til at deltage i regionsudvalgsmødet. 
 
Stk. 3. Regionsudvalget udpeger en regionsudvalgsrepræsentant blandt medlemmerne af regionsudvalget. 
Regionsudvalgsrepræsentanten indtræder i hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 4. Regionsudvalget mødes hvert år i april måned til ordinært regionsudvalgsmøde, hvor regionsudvalgs-
repræsentanten udpeges. Hvis en regionsudvalgsrepræsentant udtræder af hovedbestyrelsen forinden or-
dinært regionsudvalgsmøde, skal ekstraordinært regionsudvalgsmøde så vidt muligt afholdes senest 14 
dage efter udtrædelsen, hvor en ny regionsudvalgsrepræsentant udpeges. Regionsudvalget fastsætter i øv-
rigt selv regler for afvikling af regionsudvalgsmøder, ligesom regionsudvalget kan varetage opgaver af lokal 
interesse for vælgerforeningerne i regionen. 
 
Stk. 5. Den enkelte vælgerforeningsformands stemmetal i regionsudvalget gør det ud for antallet af delege-
rede i vælgerforeningen, jf. § 13. 
 
Årsmødet  
§ 12. Nye Borgerliges højeste myndighed er årsmødet, som afholdes hvert år mellem 1. september og 1. 
december.  
 
Stk. 2. Årsmødet vedtager og godkender indkomne forslag.  
 
Stk. 3. Tid og sted for årsmødets afholdelse samt retningslinjer for årsmødets afvikling fastsættes af hoved-
bestyrelsen. Hvis særlige forhold gør det påkrævet, kan hovedbestyrelsen med et flertal på to tredjedele af 
de fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer beslutte, at årsmødet afholdes på en dato uden for den i stk. 1 
nævnte periode.  
 
Stk. 4. Der kan afholdes ekstraordinært årsmøde, hvis et flertal af hovedbestyrelsen, herunder formanden, 
eller tre fjerdedele af partiets lokale vælgerforeningsformænd anmoder herom.  
 
Stk. 5. Ekstraordinært årsmøde afholdes senest 60 dage efter, at anmodningen herom er modtaget af ho-
vedbestyrelsens formand.  
 
Stk. 6. Stemmeberettigede på årsmødet er:  
a. Delegerede fra samtlige lokale vælgerforeninger, jf. § 13,  
b. Medlemmer af hovedbestyrelsen,  
c. Medlemmer af folketingsgruppen,  
d. Medlemmer af Europa-Parlamentet  
e. Regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer  
f. Ministre.  
 
Stk. 7. Årsmødet kan kun træffe beslutninger, hvis mindst en tredjedel af de stemmeberettigede på årsmø-
det deltager i afstemningen.  
 
Stk. 8. Alle medlemmer af partiet kan deltage i årsmødet, men kun delegerede har stemmeret.  
 
Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan invitere gæster til at overvære årsmødet. Gæster kan af hovedbestyrelsen til-
lægges taleret, men ikke stemmeret. 
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Stk. 10. Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter, hvis rækkefølge frit vælges af hovedbesty-
relsen, idet punkt 5 om aflæggelse og godkendelse af regnskab og forelæggelse af budget skal afvikles 
forud for valg af organisatorisk næstformand og de årsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer:  
1. Valg af dirigenter  
2. Valg af stemmetællere  
3. Valg af referenter  
4. Formandens beretning 
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forrige regnskabsår og forelæggelse af budget for det 
kommende regnskabsår 
6. Fastlæggelse af kontingent i nationalforeningen for det kommende år. 
7. Valg af formand 
8. Valg af næstformænd 
9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. § 5, samt op til 5 suppleanter for § 5, stk. 2, nr. 4.  
10. Valg af to revisorer 
11. Indkomne forslag 
12. Politisk drøftelse  
13. Afstemning  
14. Eventuelt  
 
Stk. 11. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
årsmødets afholdelse.  
 
Stk. 12. Indkaldelsesvarsel til årsmødet er mindst 4 uger. 
 
Stk. 13. Medlemmer, der ønsker at opstille eller genopstille som kandidat til valg til hovedbestyrelsen på 
årsmødet, skal meddele sit kandidatur til den organisatoriske næstformand senest 14 dage før årsmødet. 
Hovedbestyrelsen udsender kandidatliste og information om afstemningsproceduren senest 7 dage før års-
mødet. Hovedbestyrelsen skal i indkaldelsen til årsmødet oplyse om fristen for meddelelse af kandidatur til 
hovedbestyrelsen. 
 
Delegerede til årsmødet  
§ 13. Hver lokal vælgerforening har ret til foruden formanden at sende én delegeret til årsmødet for hvert 
25. kontingentbetalende medlem.  
 
Eksklusion  
§ 14. Hovedbestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere medlemmer fra partiet.  
 
Stk. 2. Eksklusion har omgående virkning.  
 
Stk. 3. Beslutningen om eksklusion kan ikke ankes.  
 
Vedtægtsændringer  
§ 15. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde, såfremt to tredjedele af de fremmødte 
delegerede stemmer for. Årsmødet skal være beslutningsdygtigt, jf. § 12, stk. 7. 
 
Stk. 2. Vedtægtsændringsforslag kan stilles af hovedbestyrelsen og vælgerforeninger. Forslag skal være ho-
vedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse, jf. § 12, stk. 11. 
 
Afstemningsregler  
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§ 16. Hovedbestyrelsen fastsætter regler for afstemninger. 

 
Kommunikation 
§ 17. Al kommunikation mellem partiet og medlemmerne foregår elektronisk, herunder indkaldelse til års-
møde. 
 

Vedtaget på årsmødet 2022 


