Vedtægter for
Vester Nebel Lokalråd, 6040 Egtved
§ 1. Navn
Lokalrådets navn er Vester Nebel Lokalråd, 6040 Egtved.
Omfatter Vester Nebel sogn under Kolding Kommune.

§ 2. Formål
Det er lokalrådets formål
- at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet
- at være talerør, bindeled og netværker mellem Vester Nebel sogn og Kolding kommune
- medvirke til, at koordinere og udvikle det lokale samarbejde og sammenhold.
- fremme lokalområdets udvikling, og varetage områdets interesser i samarbejde med
overordnede myndigheder, foreninger, skole, børnehaver, erhvervslivet m.fl..
- at tage opgaver op af almen karakter, som skriftligt rejses over for lokalrådet af en eller
flere af sognets beboere m.fl..
- at Lokalrådet skal være koordinerende , formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet
- at Lokalrådet skal være opmærksom på planer, initiativer og behov som berører
lokalsamfundet
- at Lokalrådet skal bidrage til , at ønskerne i udarbejdet udviklingsplan af 2009 for Vester
Nebel i videst muligt omfang indfries, herunder samudviklingen, i det omfang det berører
Vester Nebel, mellem Dons og Alminde/Viuf.
- at Lokalrådet ikke skal påtage sig opgaver der naturligt løses af sognets foreninger, skoler,
klubber m.fl. men kan ved disses henvendelse gå ind i opgaven
Lokalrådet skal respektere de lokale foreningers arbejde og suverænitet.
Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik og religion.

§ 3. Lokalrådets medlemmer og sammensætning
Lokalrådets ”fødte” medlemmer er foreninger, klubber, erhvervslivet, skole m.fl.
boende/beliggende i Vester Nebel sogn.
Lokalrådet består af alle foreninger, klubber, erhvervslivet, kirken, forsamlingshuset, skole,
vuggestue, dagplejere, børnehave, idrætslivet, grundejerforeninger m.fl., ovennævnte udpeger selv
en repræsentant til at sidde i lokalrådet.
Lokalrådets bestyrelse består af 7 medlemmer og én revisor, som vælges af generalforsamlingen
for en periode på 2 år, dog ved opstart vælges 3 for 1 år og 4 for 2 år.
5 af bestyrelsesmedlemmerne er ”fødte medlemmer”, udpeget af byens foreninger, klubber, skole,
erhvervslivet m.fl.
2 af bestyrelsesmedlemmerne vælges af borgerne.

Det anbefales at f.eks. skole, vuggestue, børnehave, spejdere, danner en gruppe og udpeger et
bestyrelsesmedlem, Erhvervslivet udpeger et bestyrelsesmedlem, Idrætsklubben udpeger et
bestyrelsesmedlem, øvrige foreninger m.fl. udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 4. Generalforsamlingen
Lokalrådet indkalder hvert år i marts måned sognets beboere til et borgermøde – betegnet
Generalforsamlingen.
Mødet indkaldes med 3 ugers varsel og bekendtgøres på lokalrådets hjemmeside, i lokale medier
og ved opslag på særligt udpegede steder.
Mødet gennemføres med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Valg af 2 stemmetællere
Lokalrådets beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag om ændringer af vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen og offentliggøres på lokalrådets hjemmeside. Forslagsstillere skal
have mulighed for selv at fremlægge deres forslag på generalforsamlingen.

6. Valg af lokalrådsmedlemmer.
I lige år vælges 4 medlemmer, ulige år 3 medlemmer.
Kandidater til lokalrådet skal forud for valget på selve generalforsamlingen have lejlighed til kort
at redegøre for deres kandidatur.

7. Valg af 2 suppleanter(på valg hvert år) En for borgerne og en for øvrige.
8. Valg af 2 revisorer (1 på valg hvert år)
9. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på samme måde som den ordinærer med indkaldelsen
skal ske med 3 ugers varsel.
Genvalg er muligt.
Der udarbejdes et referat af mødet, som offentliggøres på lokalrådets hjemmeside.

§ 5. Valg til lokalrådet
Valgbar til lokalrådet er enhver, der har fast bopæl i Vester Nebel Sogn, og som er fyldt 18 år.
Stemmeberetttigede er enhver, der har fast bopæl i Vester Nebel Sogn og som er fyldt 18. år.
Stemmeberettigede er tillige enhver, som driver virksomhed, der er hjemmehørende i Vester Nebel
sogn, selvom de ikke er bosiddende i sognet (med 1 stemme).
Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde.
Valg af lokalrådsmedlemmer og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Hver stemmeberettiget
kan stemme på lige så mange kandidater, som der er ledige pladser på valg. Såfremt antallet af
kandidater svarer til antallet af ledige pladser, kan skriftlig afstemning dog undlades. (Fredsvalg)
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen skal godkende nye medlemmer.
Flytter et medlem til en adresse uden for Vester Nebel Sogn i valgperioden, udtræder den
pågældende automatisk af Lokalrådet. Nyt medlem til bestyrelsen udpeges af den gruppe som
medlemmet forlader.

§ 6. Lokalrådets daglige ledelse og arbejde
Lokalrådet konstituerer sig selv på sit første møde efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlemmer, web-ansvarlig. Webansvarlig kan dog
udpeges mellem sognets borgere. Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden, der efterfølgende
sammen med konstitueringen offentliggøres på lokalrådets hjemmeside.
Lokalrådet afholder mindst 2 årlige møder. Møderne fastlægges så vidt muligt for et år ad gangen.
Lokalrådets mødekalender, samt dagsordner og mødereferater offentliggøres på lokalrådets
hjemmeside. Lokalrådet kan beslutte, at et eller flere møder afholdes som åbne møder, ligesom det
kan beslutte at udpege tilforordnede til at deltage i lokalrådets møder uden stemmeret.
Bestyrelsen kan indkalde til et borgermøde, når behovet opstår.
Indkaldelser til møderne skal ske med 3 ugers varsel med medsendt dagsorden
Forslag der ønskes behandlet i Lokalrådet, skal være formanden ihænde senest 4 uger før mødet
Lokalrådet er beslutningsdygtigt når mindst 5 af rådets bestyrelsesmedlemmer herunder
formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er
formandens/næstformandens stemme udslagsgivende.
Formanden tegner Lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt.
Lokalrådet indgår en samarbejdsaftale for lokale netværk med Kolding Kommunes Landsbyforum
og Kolding Kommunes forvaltninger.
Lokalrådet kan tage selvstændige initiativer for at fremme gode vilkår for områdets borgere,
forretningsliv og institutioner og skal jfr. § 2 tage problemer op af almen karakter, som skriftligt
rejses over for lokalrådet af en eller flere borgere. De pågældende skal have mulighed for selv at
fremlægge sagen for lokalrådet på et møde.
Da lokalrådets succes og gennemslagskraft i høj grad vil være baseret på en aktiv medvirken fra
borgernes side, forudsættes opgaverne i vid udstrækning løst gennem nedsættelse af ad hoc
arbejdsudvalg, der refererer til Lokalrådet. Lokalrådet er arbejdsgrupperne behjælpelig med
myndighedskontakter, ansøgninger om puljemidler m.v. Også borgere, der ikke opfylder
valgbarhedsbestemmelserne, jfr. § 5, kan deltage i arbejdsudvalgenes arbejde.

§ 7. Lokalrådets økonomi
Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler. Regnskabet følger kalenderåret og skal
godkendes af Lokalrådet og efterfølgende af Generalforsamlingen.
Der opkræves ikke noget ordinært kontingent for deltagelse i lokalrådets aktiviteter i første
omgang, hvorfor lokalrådets økonomi må baseres på frivillige bidrag, tilskud, sponsorrater m.v.
Alle sponsorer kan gratis annonceres på hjemmesiden, alt efter bidraget, hvilket vil blive fastlagt
af WEB-udvalget.
Herudover kan Lokalrådet løbende søge om tilskud til konkrete tiltag hos Kolding kommune,
landdistriktpuljen, fonde m.m.

Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der
påhviler således ikke Lokalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse.
Ved økonomiske dispositioner over 2.000,- kr kræves dog samtykke fra formand og kasserer i
forening.
Lokalrådet opretter egen konto med netbank mv. i et af kommunens pengeinstitutter.

§ 8. Ekstraordinært borgermøde
Lokalrådet kan beslutte at indkalde til et ekstraordinært borgermøde, såfremt det finder anledning
hertil.
Lokalrådet skal indkalde til et ekstraordinært borgermøde såfremt 50 borgere, klubber,
erhverslivet, foreninger mv. som foran nævnt, skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse
af forslag til begrundet dagsorden. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter at begæringen er
modtaget.
.
De ekstraordinære borgermøder skal – som Generalforsamlingen - indkaldes med 3 ugers varsel
med angivelse af dagsorden og bekendtgøres på Lokalrådets hjemmeside og ved opslag på særligt
udpegede steder.

§ 9. Vedtægtsændringer
Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på Generalforsamlingen eller på en ekstraordinær
generalforsamling. Ændringsforslagene skal fremgå af dagsordenen og mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede skal stemme for ændringerne.
Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen

§ 10. Nedlæggelse
Lokalrådet kan nedlægges på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling med kun dette
ene punkt på dagsordenen og såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer
herfor.
Lokalrådets formue skal ved en evt. nedlæggelse fordeles til almennyttige formål i Vester Nebel
Sogn efter generalforsamlingens beslutning og nærmere bestemmelse herom.

Ovenstående vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den
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