
 
 
Vedtægter for  
Rødding Lokalråd  

  

§ 1 Navn og hjemsted 
Stk. 1 Foreningens navn er Rødding Lokalråd. 

Rødding Lokalråd blev stiftet den 3. oktober 2006. 
Foreningens hjemsted er Rødding, 8830 Tjele i Viborg Kommune 

§ 2 Formål 
Stk. 1 Lokalrådets formål er at fremme udvikling og fællesskab i Rødding og omegn til glæde for 

alle områdets beboere, institutioner og virksomheder. 

Stk. 2 Lokalrådet 

• bidrager til markedsføring og branding af Rødding som et attraktivt lokalområde 

• koordinerer medlemsgruppernes eller enkelte borgeres forslag til gennemførelse af 
aktiviteter af interesse for lokalområdet  

• nedsætter arbejdsgrupper, der kan arbejde med konkrete projekter til gavn for 
Rødding og omegn 

• bistår med problemløsninger  

• afholder borgermøder 

• forhandler med samt varetager kontakt til offentlige myndigheder 
 

§ 3 Medlemskab 
Stk. 1 Som betalende medlem kan optages alle foreninger, institutioner, interessegrupper og 

enkeltpersoner, som enten har interesse for eller er bosiddende i Rødding og omegn. 

  

§ 4 Bestyrelse 
Stk. 1 Lokalrådet ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges blandt alle medlemmer på 

Lokalrådets årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan 
finde sted. 
I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Stk. 2 Der kan alene vælges ét bestyrelsesmedlem fra hvert betalende medlem.  

Stk. 3 Medlemmer af bestyrelsen skal være fyldt 18 år på tidspunktet for deres indvælgelse. 

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt fastlægger dagsorden for 
bestyrelsesmøderne. 
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Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 7 
 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. 
 

§ 5 Repræsentantskab 

Stk. 1 Én gang om året inviterer Lokalrådet alle betalende medlemmer til et Lokalrådsmøde, hvor 
Lokalrådets arbejde og prioriteringer kan drøftes. Dette kan evt. være i forbindelse med 
Lokalrådets generalforsamling. 
 

Stk. 2 Sager, der ønskes behandlet af Lokalrådet fremsendes til bestyrelsen jf. den til enhver tid 
gældende forretningsorden for bestyrelsen. 
 

Stk. 3 Repræsentanter har stemmeret på Lokalrådsmøderne på samme vilkår som 
bestyrelsesmedlemmerne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 

Stk. 4 Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. 
 

§ 6 Økonomi 

Stk. 1 Lokalrådets økonomi baseres på de betalende medlemmers kontingent, frivillige bidrag 
samt ansøgninger til fonde, pengeinstitutter, offentlige myndigheder mv. 

Stk. 2 Lokalrådets regnskabsår løber fra 1. september til 31. august. 

Stk. 3 For Lokalrådets forpligtelser hæfter alene Lokalrådets formue. Lokalrådets medlemmer har 
ingen økonomisk forpligtelse over for Lokalrådet ud over kontingentet, hvis størrelse 
fastsættes hvert år på Generalforsamlingen. 

Stk. 4 Lokalrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af Lokalrådets formue eller udbytte af 
nogen art. 

Stk. 5 Lokalrådet tegnes af formand eller næstformand i samarbejde med kassereren. Formand og 
kasserer har fuldmagt til at disponere over Lokalrådets likvide midler. 

  

§ 7 Generalforsamling 
Stk. 1 Generalforsamlingen er Rødding Lokalråds øverste myndighed. 

Stk. 2 Ordinær Generalforsamling afholdes én gang årligt i september eller oktober måned.  

Stk. 3 Indkaldelse til Generalforsamling skal ske med min. 4 ugers varsel ved offentliggørelse af tid, 
sted og dagsorden. Indkaldelsen udsendes elektronisk til betalende medlemmer. 
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Stk. 4 Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
5. Fastsættelse af kontingentets størrelse samt godkendelse af budget 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, mens suppleanter vælges for 1 år – genvalg 
kan finde sted. 

7. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant  
Revisor samt revisorsuppleant vælges for 1 år – genvalg kan finde sted. 

8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt 

 
Stk. 5 Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert betalende medlem har én stemme. Der 

kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 

Stk. 6 Forslag til behandling under punkt 8 skal være formanden i hænde senest 2 uger inden 
Generalforsamlingen, og udsendes til medlemmerne sammen med det reviderede regnskab 
og forslag til budget senest 1 uge inden Generalforsamlingen. 
 

§ 8 Ekstraordinær Generalforsamling 
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsens 

medlemmer finder det nødvendigt, eller når det kræves af mindst 1/5 af foreningens 
medlemmer.  
 

Stk. 2 Indkaldelse kan ske med to ugers varsel med motiveret dagsorden, og der skal indkaldes 
senest tre uger efter, at lovlig begæring herom er tilgået formanden og/eller bestyrelsen.  

 
Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fem uger efter, at lovlig 

begæring herom er fremsat.  

 
Stk. 4 Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal foruden de sager, der har givet 

anledning til indkaldelsen, indeholde valg af dirigent.  

 
Stk. 5 Ved afstemninger og valg gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling. 

 

§ 9 Vedtægtsændringer 
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling. Forslaget til vedtægtsændring 

sendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 

Stk. 2 Til vedtagelse af ændringsforslaget kræves, at mindst halvdelen af foreningens betalende 
medlemmer er repræsenteret, og at mindst halvdelen af disse stemmer for 
ændringsforslaget. 
 

Stk. 3 Såfremt halvdelen af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret, men halvdelen af de 
afgivne stemmer er for forslaget, skal der tidligst 3 uger og senest 5 uger efter indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal gælder uanset antallet af 
fremmødte stemmer. 
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§ 10 Udmeldelse og eksklusion 
Stk. 1 Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til Lokalrådets sekretær og træder i kraft ved 

det følgende regnskabsårs begyndelse. 
 

Stk. 2 Manglende betaling af kontingent udløser én betalingspåmindelse hvorefter medlemskabet 
ophører uden yderligere varsel såfremt der stadig ikke foreligger betaling. 
 

§ 11 Opløsning 
Stk. 1 Opløsning af Rødding Lokalråd kan kun ske efter samme procedure som er gældende for 

vedtægtsændringer. 
 

Stk.2 I tilfælde af opløsning skal en eventuel formue anvendes til gavn for Rødding og omegn. 
 

 
 
Behandlet 1. gang v. Ordinær Generalforsamling, 30. oktober 2019, RøddingHus 
Behandlet 2. gang v. Ekstraordinær Generalforsamling, 3. december 2019, Soltoften 4. 
 
 
 
Dirigent 
Karin Rye Riddermann 


