Forslag til ændringer i vedtægter for Brædstrup Lokalråd.
Nuværende formulering:

Forslag til ændret formulering:

§ 2 Formål
Stk. 3. Lokalrådet varetager arbejde med Udviklingsplanen for Brædstrup
2017.

§ 2 Formål
Stk. 3. Lokalrådet varetager arbejde med udviklingsplaner for Brædstrup.

Stk. 4. Lokalrådet kan oprette arbejdsgrupper/fokusgrupper, der kan arbejde
med projekter i Brædstrup, herunder specielt Udviklingsplan for Brædstrup
2017.

Stk. 4. Lokalrådet kan oprette arbejdsgrupper, der kan arbejde med projekter i
Brædstrup.

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. 6. Orientering til borgerne om udvikling i Brædstrup. Det sker både via
digitale medier og i Brædstrup Avis. Lokalrådet kan indkalde til offentligt
borgermøde om Brædstrups udvikling.

§ 3 Sammensætning af Lokalrådet
Stk. 1. Lokalrådet består af en bestyrelse på 7 personer, heraf er følgende 4
fødte repræsentanter fra:

§ 3 Sammensætning af Lokalrådet
Stk. 1. Lokalrådet består af en bestyrelse på 9 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.

•
•
•
•

Brædstrup Skolebestyrelse,
Brædstrup Borger- & Turistforening,
Brædstrup IF i samarbejde med øvrige idrætsorganisationer i
Brædstrup og
Brædstrup Handel og Erhverv.

Herudover vælges på den årlige generalforsamling 5 bestyrelsesmedlemmer
blandt borgerne.
Endvidere vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1
revisorsuppleant.
Lokalrådet skal umiddelbart efter generalforsamlingen konstituere sig med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Der er ingen forslag til ændringer i resten af § 3.

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1 – fjerde afsnit
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.
9. Eventuelt – der kan ikke besluttes noget under dette punkt.

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1 – fjerde afsnit
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 5 bestyrelsesmedlemmer til lokalrådet blandt interesserede
borgere, som ikke er fødte deltagere af lokalrådet (jf. § 3, stk.1). 3
bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 2 bestyrelsesmedlem
vælges i lige år.
7. Valg af en 1. suppleant og en 2. suppleant – på valg hvert år.
8. Valg af 2 revisorer, hvoraf 1 er på valg hvert år.
9. Valg af 1 revisorsuppleant – på valg hvert år.
10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Lokalrådets
formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

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.

Indkomne forslag og revideret årsregnskab vil kunne læses på
www.brædstrup.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

