Vedtægter for Landsbyforeningen Gørslev og omegn.
Stiftet d. 19-08-2013.
Seneste ændringer af vedtægter d. 26-03-2015.
§1
Stk. 1

Stk. 2
a)

Landsbyforeningen Gørslev og omegn har hjemsted i Køge kommune, og har til formål at
styrke det lokale fællesskab og demokrati og bevare og videreudvikle lokalsamfundene
indenfor det geografiske område Vollerslev og Gørslev sogne, Regnemark, Kulerup og
Gummersmarke. Dette skal ske gennem aktivt medborgerskab og samarbejde med
politikere og myndigheder og områdets foreninger, institutioner og erhverv, særligt med
henblik på at sikre og videreudvikle områdets kulturelle, sociale, fysiske og naturmæssige
værdier og fastholde området som et godt sted at bo.
Landsbyforeningens medlemmer er enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler
et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer kan efter eget
ønske når som helst udtræde af foreningen.

b)

Bestyrelsen kan udelukke et medlem. Det udelukkede medlem kan begære beslutningen
om udelukkelse til afstemning på førstkommende generalforsamling.

c)

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Stk. 3

Landsbyforeningens daglige ledelse varetages af Lokalrådet (bestyrelsen). Lokalrådet
søger at få størst mulig kompetence og påtager sig ansvaret for at arbejde for foreningens
formål, herunder at være naturlig høringspartner i spørgsmål vedrørende lokalområdet.
Lokalrådet kan nedsætte arbejdsgrupper, der ønsker at udføre opgaver til støtte for
foreningens formål.
§2

Stk. 1

Lokalrådet består af 8 medlemmer, der vælges på årsmødet blandt de sideordnet opstillede
kandidater. Det tilstræbes, at de forskellige lokalområder og lokale foreninger, og
interessegrupper er repræsenteret blandt kandidaterne.

Stk. 2

Stemmeberettigede er alle medlemmer, der er fyldt 15 år.

Stk. 3

Valgperioden gælder frem til næstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 4

Valgbare er alle medlemmer, der er myndige.
§3

Stk. 1

Rådsmedlemmer kan efter eget ønske når som helst udtræde af rådet.
§4

Stk. 1

På lokalrådets første ordinære møde konstituerer rådet sig med formand, næstformand,
kasserer og sekretær. Formand, næstformand og kasserer eller sekretær udgør
forretningsudvalget. Sekretæren udsender dagsordener en uge før møderne.

Stk. 2

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3

Lokalrådet tegnes af formanden og to øvrige medlemmer af lokalrådet.

Stk. 4

Lokalrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 5

Referater fra lokalrådets møder offentliggøres på foreningens hjemmeside.
§5

Stk. 1

Det ordinære årsmøde (generalforsamling) afholdes hvert år i marts måned med følgende
dagsorden.
1 Valg af dirigent og stemmetællere.
2 Beretning.
3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4 Fastsættelse af kontingent.
5 Valg af lokalrådsmedlemmer og to suppleanter.
6 Valg af to revisorer og en suppleant.
7 Indkomne forslag til afstemning (jf. stk. 3).
8 Ideer og forslag til drøftelse.
9 Eventuelt.

Stk. 2

Årsmødet indkaldes mindst 14 dage før, det afholdes. Indkaldelse sker på foreningens
hjemmeside og ved lokale opslag.

Stk. 3

Forslag til afstemning (dog ikke vedtægtsændringer - se § 7, stk. 2), der ønskes behandlet
på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før årsmødet og lægges på
foreningens hjemmeside.

Stk. 4

Mindst fire lokalrådsmedlemmer og/eller mindst 20 medlemmer kan indkalde til
ekstraordinært årsmøde som beskrevet i § 5 stk. 2.
§6

Stk. 1
Stk. 2
a)
b)

Lokalrådet forvalter indkomne økonomiske midler.
I tillæg til kontingentbetaling vil lokalrådet søge kommunale og andre offentlige midler
samt sponsorstøtte til dækning af landsbyforeningens aktiviteter.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3

Såfremt der modtages kommunale eller andre offentlige midler indsendes revideret
regnskab hvert år efter årsmødet til de bevilgende myndigheder.

Stk. 4

Landsbyforeningen hæfter alene med sin formue.
§7

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan gennemføres, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på
årsmødet stemmer herfor.

Stk. 2

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 uger før mødet.

Stk. 3

Forslag til vedtægtsændringer skal indgå i annonceringen af årsmødet.

Stk. 4

Opløsning af foreningen sker efter reglerne i stk. 1, stk. 2 og stk. 3. Samtidig med en
vedtagelse om opløsning af foreningen, skal det besluttes, hvad en eventuel formue skal

anvendes til. Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om
anvendelsen af foreningens midler i overensstemmelse med formålsparagraffen. Findes
ikke beslutningsdygtig generalforsamling, træffes beslutningen af Køge Kommunes
Kulturudvalg.

