Vedtægter for lokalråd i Sønderris
§1 Navn
Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris".
§2 Formål
Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med
borgernes ønsker, samt virke for et samarbejde mellem alle lokale interesser til gavn for
befolkningen, områdets udvikling samt miljøet i området.
Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige
interesseorganisationer.
Lokalrådet er upolitisk.
§ 3 Afgrænsning
Lokalrådet virker inden for Sønderris området.
§ 4 Sammensætning af lokalrådet
Lokalrådet består af 9 medlemmer. 4 folkevalgte og 5 repræsentanter fra institutioner,
foreninger m.v.
Valgbare og stemmeberettigede er alle myndige personer bosiddende i Sønderris.
Byråds- og regionsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har overordnede ledende
funktioner, kan ikke vælges til lokalrådet.
Bopælskravet gælder dog ikke for repræsentanter valgt/udpeget af foreninger og institutioner.
De 5 medlemmer fra institutioner og foreninger er:
•
•
•
•

1 medlem (samt 1 suppleant) udpeges af skolebestyrelse
1 medlem (samt 1 suppleant) udpeges af daginstitutionsbestyrelse, dagplejen, Midtgård
eller klubben
1 medlem (samt 1 suppleant) udpeges af Sønderris sportsklub
2 medlemmer (samt 1 suppleant) udpeges af øvrige foreninger, spejdere,
menighedsrådet, pensionisterne, erhvervslivet, boligforeninger eller andre ejerforeninger.

I forbindelse med valg til lokalrådet kan der maksimalt stemmes på det antal personer, der
kan vælges.
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Der kan kun stemmes 1 gang på den samme person.
De folkevalgte vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. Der vælges 1 suppleant for 1 år ad
gangen.
Første gang vælges 4 folkevalgte. De 2 med færrest stemmer vælges for 1 år.
Valg af repræsentanter for institutioner og foreninger foregår hvert 4. år. Valget finder sted
året efter valg til kommunalbestyrelsen og foregår på årsmødet.
Repræsentanter for institutioner og foreninger udpeges internt af disse og sidder i lokalrådet i
overensstemmelse med den enkelte bestyrelses valgperiode.
Lokalrådet konstituerer sig selv, og formanden vælges blandt de folkevalgte.
Lokalrådet konstituerer sig hvert 2. år med formand, næstformand, kasserer og sekretær på
det konstituerende møde senest 14 dage efter ny sammensætning.
Formanden tegner lokalrådet over for myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt.
Sammensætningen og konstitueringen meddeles kommunen umiddelbart efter første møde.
Lokalrådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten
formand eller næstformand.
Alle beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme
dobbelt.
Rådet hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler
ikke lokalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 5 Økonomi
Lokalrådets aktiviteter søges finansieret gennem lokale sponsorater, kommunale tilskud,
fonde samt frivillige bidrag. Kassereren fører regnskab med lokalrådets midler.
§ 6 Regnskab og revision
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet forelægges lokalrådet ved første møde efter regnskabsafslutningen og skal
senest en måned herefter sendes til byrådet til godkendelse.
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Regnskabet skal før årsmødet være revideret af 2 revisorer valgt blandt områdets borgere
jf.§3. 2 revisorer og 1 suppleant vælges på årsmødet for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. Revisorerne må ikke være medlem af lokalrådets bestyrelse.
§ 7 Arbejdsområde
Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden. Rådets møder afholdes som lukkede møder.
Der føres beslutningsprotokol over møderne.
Lokalrådet bør nedsætte ad hoc grupper bestående af interesserede blandt områdets borgere
til løsning af relevante opgaver. Dog skal der altid være minimum en repræsentant fra
lokalrådets bestyrelse i udvalget. Udvalget melder tilbage til lokalrådet.

§ 8 Årsmøde
Lokalrådet indkalder til et årligt ordinært møde med borgerne i området til afholdelse inden
udgangen af marts.
Dagsorden med angivelse af tid og sted annonceres på hjemmesiden, lokalbladet Sønderriset
eller i lokalpressen med mindst 14 dages varsel.
Årsmødet afvikles med en dagsorden, der som minimum indeholder følgende punkter:
•
•
•
•
•

•

Beretning
Regnskab
Dialog og fokus på indsatsområder
Indkomne forslag
Valg af
• lokalrådsmedlemmer (folkevalgte)
• suppleanter til lokalråd (folkevalgte)
• repræsentanter og suppleanter for institutioner og foreninger
(forekommer kun hvert 4. år)
• revisorer
• revisorsuppleant
Evt.

Alle afgørelser på årsmødet træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde såfremt 5 medlemmer af lokalrådet eller 25 borgere
ønsker det. Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske som indkaldelse til ordinært
årsmøde.
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§ 9 Vedtægtsændringer
Alle vedtægtsændringer skal godkendes af årsmødet ved afstemning med 3/4 flertal blandt de
fremmødte stemmeberettigede.
§ 10 Rådets opløsning
Beslutningen om rådets opløsning kan kun, efter indstilling fra et enigt lokalråd, træffes på et
ekstraordinært årsmøde ved 3/4 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Rådets
opløses ligeledes, såfremt det sker ved lovgivning.
Ved rådets opløsning skal en eventuel formue tilfalde almennyttige, sociale eller kulturelle
formål i rådets virkeområde.
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