Vedtægter for Brædstrup Lokalråd
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Brædstrup Lokalråd, Brædstrup by i Horsens Kommune.

§ 2 Formål
Stk. 1. Lokalrådet er upolitisk, koordinerende og samarbejdsformidlende for Brædstrups
foreninger, institutioner, erhvervsliv og borgere.
Stk. 2. Lokalrådet er Brædstrups fælles talerør overfor og i dialog med Horsens Kommune,
såvel politikere som embedsmænd.
Stk. 3. Lokalrådet varetager arbejde med Udviklingsplanen for Brædstrup 2017
Stk. 4. Lokalrådet kan oprette arbejdsgrupper /fokusgrupper, der kan arbejde med
projekter i Brædstrup, herunder specielt Udviklingsplan for Brædstrup 2017.
Stk.5. Lokalrådet administrerer Brædstrups hjemmeside, som omfatter aktiviteter i
Brædstrup. På Brædstrups hjemmeside bør der være links til nabobyernes hjemmeside.
Stk. 6 Orientering til borgerne om udvikling i Brædstrup på nettet og i Brædstrup Avis.
Lokalrådet indkalder til offentlig borgermøde om Brædstrups udvikling mindst én gang
årligt ud over generalforsamlingen.
Stk. 7 Lokalrådet kan samarbejde med andre lokalsamfund i området om fælles udvikling
og branding af Brædstrup by.
Stk. 8 Lokalrådet varetager sit arbejde for den fælles og almene interesse. Det er
lokalrådet, der afgør, hvad der er af fælles og almen interesse.
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§ 3 Sammensætning af Lokalrådet
Stk. 1.
Lokalrådet består af en bestyrelse på 7 personer, heraf er følgende 4 fødte
repræsentanter fra:
•
•
•
•

Brædstrup Skolebestyrelse,
Brædstrup Borgerforening/Brædstrup Turistforening,
Brædstrup IF i samarbejde med øvrige idrætsorganisationer i Brædstrup og
Handel og Erhverv.

Herudover vælges på den årlige generalforsamling 3 bestyrelsesmedlemmer blandt
borgerne.
For at kunne indgå med en stemmeberettiget fast bestyrelsesmedlem i Brædstrup
Lokalråd er det et krav til 3 af de fødte lokalrådsbestyrelsesmedlemmer (Skolebestyrelsen,
Handel og Erhverv samt Borgerforeningen/Turistforeningen), at deres egen bestyrelse til
en hver tid har udpeget en repræsentant til Brædstrup Lokalråd.
Idrætsforeningerne vælger i fællesskab en fælles repræsentant til bestyrelsen i Lokalrådet.
Brædstrup IF har forpligtigelse til at indkalde til fællesmøde for idrætsforeningerne om
dette valg.
Navnet på den pågældende forening og institutions lokalrådsrepræsentant meddeles
Lokalrådet 14 dage inden den årlige generalforsamling i lokalrådet.
Som bilag til Lokalrådets Vedtægter forefindes en liste om fødte medlemmer af lokalrådet
(Repræsentanter fra foreninger og institutioner), der revideres hvert år, senest en uge før
generalforsamlingen.
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§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Lokalrådet indkalder årligt til Generalforsamlingen inden udgang af april. Dato
fastlægges under hensyn til at de fødte bestyrelsesmedlemmers organisationer har holdt
deres årlige generalforsamling/fællesmøde (for Idrætsforeningerne).
Generalforsamlingen skal som minimum varsles senest 3 uger inden afholdelse på
Brædstrups hjemmeside og Brædstrup Avis.
Alle borgere i Brædstrup kan deltage i generalforsamlingen. Se nærmere om
stemmeregler under §4 stk 2.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent.
3) Forretningsudvalgets fremlægger årsberetning og revideret regnskab for det
forløbne år og budgetter for det kommende år til godkendelse af
generalforsamlingen.
4) Behandling af indkomne forslag
5) Præsentation af fødte medlemmer af lokalrådet – udvalgt af foreninger og
institutioner.
6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til lokalrådet blandt interesserede borgere, som
ikke er fødte deltagere af lokalrådet (jf. § 3 stk 1). 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i
ulige år og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år.
7) Valg af en 1. suppleant og en 2. Suppleant – på valg hvert år.
8) Valg af en revisor – på valg hvert andet år.
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9) Eventuelt – der kan ikke besluttes noget under dette punkt.
Der skal føres beslutningsprotokol, som underskrives af dirigenten.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Lokalrådets formand i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag og revideret årsregnskab vil kunne læses på Brædstrups hjemmeside
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Stemmeregler på generalforsamlinger:
Alle borgere bosiddende i 8740 Brædstrup, som er fyldt 18 år, har stemmeret og er
opstillingsberettiget til valg af lokalrådet på generalforsamling. Dog kan byrådsmedlemmer
ikke indgå som bestyrelsesmedlem i lokalrådet.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der kan kræves legitimation, hvis der er
tvivl om stemmeberettigelse.
Afgørelser træffes normalt ved håndsoprækning og ved simpelt stemmeflertal blandt de
fremmødte.
Der gennemføres skriftlig afstemning, hvor blot én fremmødt ønsker det.
Kandidater, der ikke kan være til stede ved afstemning, kan vælges såfremt skriftlig
fuldmagt er givet til bestyrelsen eller generalforsamlingens dirigent.
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Stk 3 Ekstraordinær generalforsamling
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsen eller 50
valgbare borgere skriftlig tilkendegiver ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling
afholdes efter samme procedurer som ved den ordinære generalforsamling.

§ 5 Lokalrådsmøder
Efter generalforsamlingen konstituerer Lokalrådet sig med en formand, næstformand,
sekretær og en kasserer
•

Lokalrådet udpeger blandt sine bestyrelsesmedlemmer et Forretningsudvalg,
der skal bestå af 3 personer, hvoraf den ene skal være formanden.
Forretningsudvalget tegner Lokalrådet og der skal derfor tre underskrifter på
dokumenter, hvor der indgåes aftaler. Forretningsudvalget er et dagligt fungerende
forretningsudvalg og kontaktpersoner for Lokalrådet udadtil.

•

Forretningsudvalget orienterer Horsens Kommune om den nyvalgte bestyrelse efter
konstitueringen.
.

Forretningsudvalget fastlægger en forretningsorden for lokalrådet.
Beslutningsprocedurer for møder i lokalrådet:

•

Forretningsudvalget er ansvarlig for indkaldelse til møder for Lokalrådet, som kan
varieres efter behov. Det tilstræbes at holde månedligt møde i lokalrådet.
Lokalrådet er kun beslutningsdygtig, når der er mindst 50 % af bestyrelsen tilstede.

•

Suppleanter kan deltage i lokalrådsmøder, men uden stemmeret.

•

Forslag der ønskes behandlet i Lokalrådets bestyrelse, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før et møde holdes. Det fremgår af hjemmesiden, hvordan
forslag skal afleveres. Bestyrelsen skal have forslag tilsendt senest 3 dage før
bestyrelsesmødet.

•

Alle afgørelser, der kræver afstemning, afgøres ved simpelt flertal. Ved
stemmelighed har formanden den udslagsgivende stemme.

•
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•

Der skal skrives referat af møderne, som sendes på mail til bestyrelsen umiddelbart
efter møderne. Bestyrelsesmedlemmerne skal gøre indsigelser mod referatet inden
3 dage efter modtagelse - herefter offentliggøres referaterne på hjemmesiden.

•

Lokalrådet kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af specielle opgaver. Disse ad
hoc udvalg har ikke beslutningskompentence, men fremsender forslag til
bestyrelsens afgørelse. Alle borgere i 8740 Brædstrup kan deltage i arbejdsgrupper.

§6 Økonomi
Stk. 1 Bestyrelsesansvar
Der påhviler ikke lokalrådets bestyrelse nogen personlig hæftelse for lokalrådets
aktiviteter. Der hæftes kun for forpligtigelser med den til en hver tid eksisterende formue i
Lokalrådet.
Stk. 2. Regnskab
Finansiering af Lokalrådets aktiviteter søges sikret gennem lokale sponsorater, tilskud fra
Horsens Kommune og evt. gennem et medlemskab af Lokalrådet. Lokalrådet fører
regnskab over indtægter og udgifter.
Regnskabsåret for Lokalrådet følger kalenderåret.
Ved regnskabsårets udgang fremlægges et årsregnskab med revisionspåtegning til
generalforsamlingens godkendelse. Af regnskabet og budget skal tydeligt fremgå hvad
kommunale tilskud til lokalrådsarbejde er eller forventes anvendt til. Bestyrelsen
udarbejder et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Stk. 3. Fundraising
Lokalrådet kan assistere foreninger og institutioner med fundraising til projektudvikling i
Brædstrup. Ansvaret for disse projekter ligger hos projektansøgerne.
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§ 7 Kommunikation/formidling omkring Brædstrup Lokalråd
Stk. 1 Dokumentation
På hjemmesiden skal som minimum forefindes oplysninger fra Lokalrådet om følgende:
vedtægter, referater, Udviklingsplanen for Brædstrup, liste over lokalrådets
bestyrelsesmedlemmer og Brædstrup Lokalråds forretningsudvalg samt eventuelle
arbejdsgrupper / projektgrupper.

§ 8 Ikrafttrædelse af vedtægter, vedtægtsændring og
opløsning af lokalrådet
Stk. 1. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse og underskrives af
dirigenten.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 af de fremmødte stemmer på
generalforsamlingen.
Stk. 3. Opløsning af Lokalrådet kan kun ske på en generalforsamling, hvor
dagsordenspunktet er meddelt ved offentlig indkaldelse jf. reglerne om indkaldelse i § 4.
Opløsning kan kun ske hvis 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte borgere stemmer for.
Stk 4 Hvis lokalrådet med 2/3 stemmeflertal af de stemmeberettigede fremmødte opløses
ved en generalforsamling tilfalder en eventuel kassebeholdning almennyttige formål i
Brædstrup. Dette fastlægges af det afgående Lokalråd.
Stk 5 Hvis der ikke er 2/3 flertal af de fremmødte for opløsningen indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Denne er under alle
omstændigheder beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.
30 / 4 - 2019
_____________________________________________
Marianne Sørensen, advokat
Dirigent

7

