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Rårup og omegns lokalråd 
Vedtægter 

 

§1 Formål og ide grundlag 

 

Stk.1. 

Rårup og omegns lokalråd har til formål at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem 

lokalområdets beboere, politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundet og 

dettes fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier. Rårup og omegns lokalråd skal virke som 

koordinator, ide- og igangsætter for samarbejde i lokalområdet. 

 

Stk.2. 

Rårup og omegns lokalråd søger at få størst mulig kompetence, og kan påtage sig ansvaret for at få udført 

opgaver som byrådet i Hedensted Kommune uddelegerer til lokalrådet. Endvidere er det lokalrådets 

opgave at blive naturlig høringspartner i alle spørgsmål vedrørende lokalområdet, der behandles i byrådet 

Hedensted Kommune. 

 

§2 Organisation og beslutningsdygtighed 

 

Stk.1. 

Rårup og omegns lokalråd består af en valgt bestyrelse. Det tilstræbes at repræsentanter for lokale 

foreninger samt institutioner deltager i lokalrådets arbejde. Hvilke interessegrupper der er repræsenteret i 

Rårup og omegns lokalråd, kan løbende afgøres i lokalrådet. Deltagelse i lokalrådets arbejder og 

beslutninger omgæres af loyalitet for lokalrådets arbejde og formål. 

 

Stk.2. 

Rårup og omegns lokalråd er beslutningsdygtigt, når halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. 

 

Stk.3. 

Bestyrelsen i Rårup og omegns lokalråd vælger selv sin koordinator og talsmand i hver enkelt sag. 

 

§ 3 Bestyrelse og stemmeret 

 

Stk. 1 

Bestyrelsen består altid af et ulige antal medlemmer, dog minimum 5 medlemmer, der så vidt muligt 

vælges, så alle områder i distriktet repræsenteres. 

 

Stk. 2 

Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges af bestyrelsen ved et konstituerende 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. (Kassereren kan om nødvendig vælges udenfor bestyrelsen) 

 

Stk. 3 

Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at skiftevis minimum 2 og 3 medlemmer er 

på valg hvert andet år. Dvs. 3 medlemmer er på valg i ulige år og 2 medlemmer er på valg i lige år. 

(Ved valg i 2013 vælges 2 medlemmer for 1 år og 3 medlemmer for 2) 

 

Stk. 4 

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år af gangen. 
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Stk. 5. 

Der vælges 2 revisorer for 2 år adgangen, det vil sige, at de skiftevis er på valg, hvoraf den ene er på valg 

hvert andet år. (Ved valg i 2013 vælges en for 2 år og en for 1 år)  

 

Stk. 6 

Et medlem kan ikke vælges til bestyrelsen uden at være til stede ved generalforsamlingen, med mindre der 

foreligger et skriftligt tilsagn fra den pågældende. 

 

Stk. 7 

Alle borgere i Rårup og omegn, over 18 år, er naturligt medlem og har derved stemmeret. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

Stk. 8 

Alle udvalg nedsættes af bestyrelsen efter behov. Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov og indkaldes af 

formanden. Hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 9 

Tegningsret for foreningen har formanden samt minimum et bestyrelsesmedlem i foreningen. De 

tegningsberettigede, giver samtidig fuldmagt til foreningens valgte kasserer, over foreningens konti. 

 

§ 4 Generalforsamlingen 

 

Stk. 1 

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i første kvartal med følgende dagsorden: 

 

1.        Valg af dirigent. 

2.        Bestyrelsens beretning 

3.        Regnskabsaflæggelse af Rårup og omegns lokalråd og (kulturfond) 

4.        Behandling af evt. forslag 

5.        Valg til bestyrelsen og suppleanter 

6.        Valg af revisor 

7.        Evt. 

 

Stk. 2 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

Stk. 3 

Skriftligt afstemning vil ske såfremt 1 eller flere personer ønsker dette. 

 

Stk. 4 

Der indkaldes til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Der varsles gennem 

lokale medier som hjemmeside og ugeaviser. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

denne. 

 

Stk. 5 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt flertallet af bestyrelsen finder et nødvendigt, 

eller såfremt der afleveres 60 underskrifter fra stemmeberettigede borgere i Rårup og Omegn.  
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Stk. 6 

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer, uanset fremmødtes antal. 

 

 

Stk. 7 

Alle andre forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal. 

 

§ 5 Opløsning af Rårup og omegns lokalråd 

 

Stk. 1 

Foreningen kan kun opløses på en ordinær generalforsamling efterfulgt af en ekstraordinær 

generalforsamling. Mellem ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal der gå minimum 14 dage. 

Såfremt en generalforsamling beslutter foreningens opløsning bestemmer den tillige, hvem og hvorledes 

dette skal ske, samt på hvilken måde den eventuelt tiloversblevne foreningsformue skal anvendes til 

fremme af alment folkelige aktiviteter i lokalområdet. 

 

 

Således vedtaget 25. februar 2013  

 

NOTE: Ved generalforsamlingen den 10. marts 2015 konstateredes en trykfejl i § 3 stk. 3 Sidste linje i 

parentes. Tallene 2 & 3 er fejlagtigt blevet ombyttet. Rettelse foreslås ændret ved generalforsamlingen 

2016. 

 

 

 

 


