Vedtægter
For
Ree rsØ Lokatråd
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1.

Stk. 1:Lokalrådets navn er Reersø Lokalråd
Stk. 2: Lokalrådets formål er, gennem sin valgte bestyrelse, at repræsentere medlemmernes
fælles og almene interesser overfor Kalundborg Kommune og andre myndigheder, der udøver
offentlig myndighed på Reersø. tokalrådet skal arbejde for at fastholde og udvikle værdier og
aktiviteter, som har betydning for Reersø.
Stk. 3: Lokalrådets bestyrelse er berettiget til at samarbejde, og i muligt omfang koordinere sit
arbejde, med andre interessegrupper/foreninger på Reersø.
Stk. 4: Lokalrådet er uafhængigt af partipolitik.
Stk. 5: Lokalrådets økonomiske midler, må alene anvendes til opfyldelse af Lokalrådets formål.

s2.
Stk. 1: Alle borgere med fast bopæl på Reersø, der har valgret ved kommunale valg, er berettiget
til at blive medlemmer af Lokalrådet,
Stk. 2:stemmeberettiget på lokalrådets ordinære og /eller ekstraordinaere generalforsamlinger er
alle medlemmer, der rettidig har betalt medlemsbidrag og er fremmødt eller repraesenteret på
generalforsamlingen. Et fremmødt stemmeberettiget medlem kan tillige pr. fuldmagt repræsentere
Et fraværende medlem.
Stk. 3: Valgbar til Lokalrådets bestyrelse er alle stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 4: Fraflytter et medlem Reersø udtræder det pågældende medlem af lokalrådet.
Stk. 5: Borgere med tilknytning til Reersø kan blive støtte medlemmertil lokalrådet dog uden
stemmeret.

s3.
Bestyrelsen for lokalrådet er berettiget til at søge offentlig tilskud til sit virke. Medlemskontingent
fastsaettes på den ordinaere generalforsamling'

54.
Bestyrelsen informerer om sit virke ved opslag på Reersø og ved meddelelser på hiemmeside.
Indkaldelse til generalforsamling sker på samme måde, dog med frist som angivet i $ 5 stk' 2'

5s.
Stk. 1: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle lokalrådets anliggender.
Stk. 2: Lokalrådets ordinære generalforsamling afholdes årligt på Reersø inden udgangen af marts.
Stk. 3: Bestyrelsen for Lokalrådet foranlediger indkaldelse indeholdende dagsorden offentliggjort
senest 14 dage før generalforsamlingen jfr. $ 4.
Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5: på den årlige generalforsamling skal dagsorden indeholde følgende punkter:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

B.

9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godliendelse af regnskab for det forløbne år
Fastsættelse af kontingent
Forelaeggelse og godkåndelse af budget for det igangværende/kommende år.
Valg til bestyrel"se", der består af Z mådlemmer såm vælges for 2 år ad gangen, således at 3
er iå vatg i ulige år og + på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, hver for 1 år'
Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant, hver for 1 år.
Evt.

s6.
Stk.1: Bestyrelsen konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin
midte formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 2: Lokalrådet fastsætter sin egen forretningsorden'

97.
kan forlanges indkaldt med angivelse af dagorden af
Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling
-medlemmer
Eåtraordinær generaliorsamling s*al afholdes på
roiur.åout.
af
bestyrelsen og af 20
Reersø.

Stk. 2: Indkaldelse indeholdende dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal ske med
mindst 14 dages varsel, jfr. $ 4 og 5 stk.2.

58.
Stk. 1: Kassereren fører tokalrådets regnskab
Stk. 2: ÅrsregnSkabet, der følger kalenderåret, fremlægges på generalforsamling, revideret og
underskrevet af revisorer og dlt samlede Lokalråd.

Stk.3: Ingen af Lokalrådets medlemmer hæfter personligt for Lokalrådets eventuelle forpligtelser.
Stk. 4: Årsmødet vælger 2 revisorer, 1 revisorsuppleant vælges hvert år.

5e.
Stk. 1: Lokalrådet kan besluttes nedlagt på en hertil indkaldt ekstra generalforsamling. Til
vedtagelse af nedlæggelse af lokalrådet fordres kvalificeret flertal, idet 2/3 del af registrerede
stemrieberettigede meOtemmer skal stemme for nedlæggelsen. Opnås sådant et flertal ikke skal
bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde
dagsorden og varsles med mindst 14 dages varsel. På denne generalforsamling kan forslag om
opløsning vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.

Stk. 2: Beslutning om anvendelse af tokalrådets midler træffes R{den opløsende
generalforsamling af de fremmødte stemmeberettigede, idet formålet skal være af almennyttigt
karakter for foreningslivet på Reersø.
Således vedtaget den 15 marts

dirigent
g 2 stk. 5 tilføjet på generalforsamling d'
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