Vordingborg By Lokalråd

§1
Navn og hjemsted
Lokalrådets navn er: Vordingborg By Lokalråd
Lokalrådet dækker:
Vordingborg by, herunder Masnedsund og Ore
samt Masnedø
§2
Formål
Lokalrådet er at varetage lokalområdets interesser
over for Vordingborg kommune og skabe et demokratisk debatforum, som er åbent for initiativ, dialog,
samarbejde og koordinering borgerne imellem og mellem borgere og kommune.
-
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§3
Struktur
Lokalrådets medlemmer er. borgere med bopæl eller
fast ejendom i lokalområdet jf.§1 stk 2.
Borgere uden for lokalområdet kan deltage i
lokalrådets aktiviteter og eventuelle arbejds og
projektgrupper samt underudvalg, men har ikke
stemmeret eller valg-barhed.
Enhver kan per email få tilsendt indkaldelser, dagsordener og referater ved henvendelse til lokalrådets
sekretær.
§4
Lokalrådets opgaver
Lokalrådsbestyrelsen skal:
Offentliggøre dagsordener og referater for alle
bestyrelsesmøder i Nyhedsbrevet, hjemmeside og
Facebook.
Orientere lokalområdets borgere om lokalrådets aktiviteter og dialog med kommunen.
Afholde offentlige lokalrådsmøder/borgermøder, samt
offentlige dialogmøder med kommunalbestyrelsens
dialogudvalg.
Afholde årlig generalforsamling.
Administrere det kommunale tilskud i overensstemmelse med kommunens retningslinjer.
Udtale sig om ansøgninger til LUP-puljen om lokale
projekters relevans for lokalrådets Lokale Udviklings
Plan (LUP).
Lokalrådet kan blandt andet:
Afgive høringssvar, indstillinger og forslag til kommunen om lokale forhold.
Iværksætte lokale aktiviteter og initiativer.
Nedsætte arbejds-/projektgrupper/underudvalg til varetagelse af specifikke opgaver.
Samarbejde og koordinere med andre lokalråd.

§5
Lokalrådets bestyrelse:
Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer med
mindst 3 og højst 7 medlemmer.
Herudover er der 2 suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne. Der tilstræbes en bred sammensætning i
relation til geografi, alder, køn og erhverv.
I tilfælde af etablering af et ungeråd i Vordingborg
lokalråds område vil dette råd få tilbudt 1 plads i
lokalrådets bestyrelse med samme pligter og beføjelser
som øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen
konstituerer sig ve første møde efter generalforsamlingen
med næstformand, sekretær og kasserer. I tilfælde hvor
formanden
i
utide
trædere
tilbage,
overtager
næstforman-den
formandsposten
frem
til
næste
generalforsamling.
Repræsentanter for institutioner og foreninger kan tilbydes status som kontaktpersoner mellem bestyrelsen og
foreningen/institutionen jf. §3.
Herefter vælges alle bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad
gange, mens suppleanter fortsat vælges for 1 år ad
gangen.
§6
Generalforsamling
Generalforsamlingen er lokalrådets højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober eller
november måned.
Indkaldelse med sagsorden udsendes af bestyrelsen
mindst 14 dage før i Nyhedssbrevet, på hjemmesiden og
Facebook, samt med annonce i en lokal gratisavis.
Skriftlige forslag skal vøre sekretæren i hænde senest en
uge før generalforsamlingen afholdes.
Dagsordenen skal mindst indeholde;
1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Valg af stemmetællere.
5. Formandens beretning.
6. Økonomi ved kassereren.
7. Indkomne forslag
8. Præsentation og valg:
Formand
Bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter
9. Debat/foredrag/orientering e.l.
10. Eventuelt
11. Afslutning ved formanden.

Vordingborg By Lokalråd
Borgere der er fyldt 18 år og har bopæl
i
lokalområdet er valgbare og har stemmeret.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Det er muligt på generalforsamlingen at stille op til
valg til bestyrelsen ved personligt fremmøde, eller
ved skriftligt tilsagn.
Formand og bestyrelse vælges for 2 år.
Suppleanter vælges for 1 år.
Hvis blot én deltager kræver det, afholdes skriftlig
afstemning. Afstemningen foregår ved simpelt
stemme flertal.
Den af gående bestyrelse er ansvarlig for udsendelse af referat i Nyhedsbrevet, Hjemmesiden,
Facebook.
§7
Ekstraordinær generalforsamling
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis antallet af besatte bestyrelsesposter kommer
under 3, eller mindst 50 borgere eller 2/3 af
bestyrelsen ønsker det.
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§8
Offentlige møder
Det tilstræbes at bestyrelsen afholder mindst 2
lokalrådsmøder eller borgermøder pr. år.
Referat af møder offentliggøres i Nyhesbrevet, på
hjemmesiden og Facebook.
Dialogmøde med kommunalbestyrelsens dialogudvalg
indkaldes, afholdes og afrapporteres jf. kommunens
bestemmelser.
§9 Tegning
Lokalrådet tegnes af formand eller kasserer
§10 Ændring af vedtæger
Ved ændring af vedtægterne kræves, at 2/3 af de
stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer for.
§11 Opløsning
Lokalrådet kan kun opløses, hvis bestyrelsen foreslår
dette, og et flertal herefter med mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen
stermmer for.
Eventuelle overskydende midler tilbageføres til
Vordingborg kommune.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 21.
marts 2017.
Sign.
Anders Stoltenberg, dirigent
Anders J. Andersen, formand
Udskrevet november 2019

