
Vedtægter for Velling Lokalråd 

 

§1 NAVN 

Foreningens navn er: Velling Lokalråd 

 

§2 HJEMSTED 

Foreningens hjemsted er Velling, Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

§3 MEDLEMSKAB 

3.1 Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer og institutioner i Velling kaldet 
medlemsforeninger samt borgere i Velling og omegn, kaldet personlige medlemmer. 

3.2 Optagelse af medlemsforeninger godkendes af bestyrelsen efter skriftlig ansøgning. Personlige 
medlemmer kan være alle med interesse i Velling. 

3.3. Kontingent fastsættes af bestyrelsen på konstituerende møde.  Kontingent er gældende for det 
kommende år til og med generalforsamling. 

3.4 Medlemmer skal registreres med navn og adresse. 

3.5 Eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis denne overtræder foreningens vedtægter. 

 

§4 FORMÅL 

4.1 Velling Lokalråd har til formål at varetage og koordinere opgaver til gavn for sognets beboere samt at 
være sognets forbindelses til offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. Således skal Velling Lokalråd 
medvirke til at sikre et bredt samarbejde og en styrket samhørighed internt såvel som eksternt. 

4.2 Ansøgninger af lokale mider som er udarbejdet af medlemsforeningerne kan forelægges bestyrelsen 
inden de fremsendes til koordinering til fælles bedste. 

4.3 Det er vigtigt, at medlemsforeningerne bevarer deres suverænitet samtidig med, at man tænker på, 
hvad der overordnet er bedst for Velling. 

 

 

 



§5 GENERALFORSAMLING 

5.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamling 
annonceres offentligt med mindst 14 dages varsel. 

5.2 Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden forelægges til godkendelse 

4. Regnskab ved kassereren forelægges til godkendelse 

5. Indkomne forslag 

6. Opgaver for det følgende år 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 a. Valg af 2 eller 3 medlemmer + suppleant 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

5.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. 

5.4 Valg og vedtagelser på generalforsamlingen sker med almindeligt stemmeflertal. Personvalg foregår 
altid skriftligt. Alle andre afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker dette. 

5.5 Generalforsamlingen er åben for alle interesserede. Alle har taleret, men kun medlemmer af Velling 
Lokalråd har stemmeret. Alle registrerede personlige medlemmer har en stemme. 

 

§6 BESTYRELSEN 

6.1 Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode. 

6.2 I lige år vælges 2 personlige medlemmer til bestyrelsen og i ulige år 3 personlige medlemmer. 
Derudover vælge 1 suppleant blandt de personlige stemmer. 

6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen 
fordeler herudover selv sine arbejdsopgaver. 

6.4 Bestyrelsen afholder møde hvert kvartal og herudover så ofte formanden eller mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden indkalder skriftligt til mødet med angivelse af dagsorden. 
Indkaldelse skal ske med mindst en uges varsel. 



6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer – herunder formand eller næstformand – er 
til stede. Beslutningen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens/næstformandens 
stemme afgørende. 

6.6 Intet bestyrelsesmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for sit arbejde i bestyrelsen. 

6.7 Bestyrelsen fører referat over sinde beslutninger. Referatet offentliggøres. 

6.8 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper til at varetage nærmere definerede 
opgaver. Nedsatte ad-hoc arbejdsgrupper referer til bestyrelsen. 

6.9 Regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingens valgte 
revisor. 

Det er bestyrelsens ansvar at leve op til den vedtagne organisationsplan. 

 

§7 ADMINISTRATION OG DRIFT 

7.1 Den til foreningens formål fornødne kapital tilvejebringes gennem evt. medlemskontingenter, frivillige 
indbetalinger fra foreninger/institutioner, gaver fra private, tilskud fra offentlige myndigheder, private 
virksomheder, fonde m.v. 

7.2 Velling Lokalråd kan også tage initiativ til arrangementer/eller arrangere aktiviteter m.m., som kan 
bidrage til driften.  

7.3 Ad-hoc udvalg skal referere til Velling Lokalråd. 

7.4 Disponering af årets resultat under hensyn til §4 og kontingenter godkendes af generalforsamlingen. 

7.5 Velling Lokalråd hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue i forbindelse med foreningens 
aktiviteter. Der påhviler ikke nogen medlemmer økonomisk forpligtelse. 

 

§8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på dennes initiativ, når et flertal ønsker dette 
eller hvis mindst 1/3 af de personlige medlemmer fremsender skriftlig begæring med begrundelse herom til 
bestyrelsen. Efter begæringen skal bestyrelsen indkalde medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling 
inden for en måned. 

8.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. 

8.3 Ekstraordinær generalforsamling har samme myndighed som ordinær generalforsamling. 

 

 



§9 VEDTÆGTSÆNDRINGER 

9.1 Bestyrelsen skal offentliggøre forslag til vedtægtsændringer til medlemmerne senest 8 dage før en 
generalforsamling. 

9.2 Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer på generalforsamlingen for at 
kunne træde i kraft. 

§10 OPLØSNING AF VELLING LOKALRÅD 

10.1 Opløsning af Velling Lokalråd kræver stemmeflertal på 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden 
følgende generalforsamlinger med højst to måneders mellemrum. 

10.2 Ved opløsning af Velling Lokalråd tilfalder dennes formue og ejendom sociale og kulturelle formål i 
Velling efter generalforsamlingens beslutning. 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 16. april 2015 

Dirigent: 

 

______________________________ 

 

Bestyrelse: 

 

_______________________________  __________________________________ 

    

________________________________  ___________________________________ 

 

_______________________________   


