Vedtægter for Bårse-Beldringe Lokalråd

”Organisering og åbenhed”
Et lokalråd skal være et åbent forum, hvor alle møder er åbne for borgerne i lokalområdet,
og hvor alle kan komme til orde og melde ind på dagsordenen.
Der skelnes mellem lokalråd, som reelt er lokalområdets borgere og lokalrådsbestyrelsen,
der består af min. 3 personer, og som vælges på et offentligt møde til at varetage
formidling, koordinering, planlægning mv.
Lokalrådet kan efter eget behov nedsætte yderligere arbejdsgrupper med forskelligt
formål.
Det skal tilstræbes, at institutioner og eksisterende foreninger i lokalområdet indgår aktivt i
lokalrådet ved at institutioner og foreninger tilbydes en plads i bestyrelsen. Ved forening
tænkes her på idrætsforening, erhvervsforening, interesseforening, ældreråd mv.
Der stilles ikke krav til lokalrådets vedtægter, men der kan ved henvendelse til
udviklingsstaben udleveres forslag til vedtægter.
Citat fra Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel

§1
Lokalrådets navn er: Bårse-Beldringe Lokalråd
§2
Lokalrådet består af tre geografiske områder: Bårse sogn, Beldringe sogn og Præstø
overdrev (jf. kommunens kort) der alle med den geografiske beliggenhed, tager del og
repræsentation i området.
Vi præsenterer os og taler som ét lokalråd.
§3
Lokalrådets formål er, at sikre repræsentation og dialog for området m.h.p. at bidrage til at
skabe et velfungerende lokalområde i samarbejde med kommunalbestyrelsen – se under
”Principper for organisering og åbenhed”.
§4
Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes
inden ultimo februar. Eventuelle sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
fremsendes skriftligt til formanden senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 2/3 af bestyrelsen bestemmer det, eller
hvis mindst 25 borgere fremsætter motiveret ønske derom, overfor formanden.
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§5
Indkaldelse til generalforsamling og borgermøder sker ved anvendelse af mindst to af
følgende kilder:


Via gratis aviser



Via annoncer i Sjællandske og Ugebladet



Opslag på vægaviser i forretninger og lignende



Ved husstandsomdeling

 Hjemmesider og andre sociale medier
Generalforsamling skal varsles 3 uger før.
Tidspunkt for bestyrelsesmøde annonceres på hjemmesiden. Dagsorden er tilgængelig på
hjemmesiden en uge før.
§6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 9
6. Valg af suppleanter, jfr. § 9
7. Valg af revisorer, jfr. § 9
8. Valg af suppleanter for revisor, jfr. § 9
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
§7
Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Afstemninger foregår normalt ved
håndsoprækning, men dirigenten, bestyrelsen eller en af de tilstedeværende kan begære
skriftlig afstemning.
§8
Der føres protokol over generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§9
Bestyrelsen består af 3 til 9 medlemmer, der tilstræbes repræsentation fra hele
lokalområdet, jf.§2.
Formanden vælges for 1 år af gangen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Halvdelen plus/minus er på valg
hvert andet år.
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Bestyrelsen har 3 suppleanter som vælges for 1 år af gangen.
Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder en suppleant indtil førstkommende
generalforsamling.
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og kasserer.
Bestyrelsen har 2 revisorer som er valgt for 2 år af gangen og er på valg på skift.
Revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.
Fordelingen bør tilstræbes, at være en ligelig fordeling af lokalområdets borgere over 18
år, repræsentanter for institutioner, virksomheder og foreninger.
Et bestyrelsesmedlem kan max. varetage deres bestyrelsespost i 6 på hinanden følgende
år.
§ 10
Ved stemmelighed ved bestyrelsesmøder er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et andet
bestyrelsesmedlem.
§11
Kassereren er bemyndiget af Bårse-Beldringe Lokalråd til at foretage ind- og udbetalinger.
Kassereren fører en kassekladde.
§12
Bestyrelsens opgaver er defineret i ”Principper for organisering og åbenhed”.
§13
Lokalrådet og/eller bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper/foreninger indenfor området
til løsning af specifikke opgaver, disse har ingen beslutningskompetence.
Arbejdsgrupperne/foreningerne skal fungere som rådgivere for bestyrelsen og Lokalrådet.
Arbejdsgrupper skal fremlægge deres forslag/arbejde på et bestyrelsesmøde.
§14
Bestyrelsen skal informere og inddrage borgerne før væsentlige beslutninger tages.
§15
Vedtagelse og ændringer af vedtægterne skal foregå på en generalforsamling.

Vedtaget ved generalforsamlingen d. 20. februar 2013
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