VODDER SOGNS LOKALRÅD
Vedtægter
1

Foreningens navn er Vodder Sogns Lokalråd
og blev dannet den 8. januar 1997 under
navnet Vodder Sogneforening.

2

Foreningens formål er at fremme udviklingen
og sammenholdet i Vodder sogn til glæde for
alle sognets beboere. Derudover er det
foreningens formål at repræsentere Vodder
Sogn i forbindelser med anliggender mellem
Tønder Kommunes politikere og
embedsmænd og aktørerne i Vodder Sogn
såsom foreninger, institutioner,
virksomheder m.m.

3

Vodder Sogns Lokalråd ledes af en
bestyrelse på minimum 3 medlemmer og
maksimum 5 medlemmer, der vælges på
Vodder Sogns Lokalråds generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer, sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden. Bestyrelsen kan indbyde
gæster til sine møder.

4

Foreningen tegnes af formanden.

5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af bestyrelsen er til stede.

6

Generalforsamlingen fastsætter
medlemmernes kontingent til foreningen.

7

Bestyrelsen administrerer foreningens
midler til gavn for sognets beboere.

7.1

Foreningens medlemmer og bestyrelse
hæfter ikke personligt for de for
foreningen indgåede forpligtigelser, for
hvilken alene foreningen hæfter for med den
respektive formue.

7.2

Foreningens medlemmer har ikke nogen
økonomisk forpligtigelse overfor foreningen
udover kontingent forpligtigelsen.

7.3

Foreningens medlemmer har ikke krav på
nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.

7.4

Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af
fast ejendom samt ved optagelse af lån,
tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.

8

Vodder Sogns Lokalråds højeste myndighed
er generalforsamlingen. Den årlige

generalforsamling afholdes senest 30. april
med følgende dagsorden:
8.1

Valg af dirigent.

8.2

Valg af referent og stemmetæller

8.3

Formanden aflægger beretning.

8.4

Kassereren aflægger regnskab.

8.5

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valget
gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Der
afgår 2 medlemmer i ulige år og 1 eller 3
medlemmer i lige år.

8.6

Valg af 2 suppleanter. Valget gælder for 1
år. Genvalg kan finde sted.

8.7

Valg af 1 revisor. Valget gælder for 1 år.
Genvalg kan finde sted.

8.8

Indkomne forslag.

8.9

Eventuelt.

9

Stemmeret på generalforsamling har alle
medlemmer over 18 år.

10

Generalforsamlingen skal være lovlig
indkaldt, dvs. at det er annonceret 14 dage
før generalforsamlingen i et lokalt medie.

11

Ethvert forslag til generalforsamlingen skal
formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

12

Ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes, når mindst 3 af
bestyrelsesmedlemmerne finder det
nødvendigt, eller hvis mindst 50% af
medlemmerne stiller skriftligt forslag herom
til bestyrelsen.

13

Opløsningen af Vodder Sogns Lokalråd kan
kun ske ved en ekstraordinær
generalforsamling, hvor 2/3 (66,7%) af de
fremmødte stemmer for opløsningen.
Indkaldelse, se pkt. 11.

14

I tilfælde af opløsning skal en eventuel
formue anvendes til gavn for sognets
beboere.

15

Vedtægtsændringer kan kun ske på
generalforsamlinger ved simpelt
stemmeflertal.
Generalforsamlingen, 30. april 2018

