
Vedtægter for ”Lokalrådet for Hejls/Hejlsminde 0mrådet 
  
§1: Navn og hjemsted:  
Lokalrådet for Hejls/Hejlsminde området. 
  
§ 2; Formål. 
       Rådet formål er: 

-         at virke for den enkelte borgers og fællesskabets trivsel, samt at arbejde for 
almene interesser og en bæredygtig udvikling i lokalområdet. 

-         - at samarbejde med institutioner og foreninger 
-         - at være områdets talerør overfor Kolding Kommune og samarbejde med 

denne. 
-         - at behandle forslag, som har betydning for områdets udvikling og daglige 

trivselsbetingelser. 
-         - at vælge en repræsentant til Kolding Kommunes Landsbyforum( KLF) og en 

suppleant for denne. 
-         - at udarbejde en website og en aktivitetskalender 
-         - at udarbejde en tilgængelig ajourført udviklingsplan for området. 

  
§ 3: Medlemmer. 
Enhver i §1 nævnte område bosiddende er medlem af rådet og valgbar til bestyrelsen. 
Formændene for grundejer – og lejerforeninger i området kan være medlem af rådet og er 
valgbare til bestyrelsen. 
  
 § 4: Frivilligt bidrag til Lokalrådets arbejde. 
Bestyrelsen udsender en gang årligt girokort til alle medlemmer med forslag til vejledende 
bidrag, f. eks. 50 kr. 
  
§ 5: Generalforsamlingen. 

a. Generalforsamlingen er rådets øverste myndighed.  
b.  Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i september måned med følgende 

dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsens beretning.  
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.  
4. Behandling af indkomne forslag.  
5. Diskussion af rådets fremtidige virke.  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
7. Valg af revisor.  
8. Eventuelt.  

c. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages varsel ved annoncering i 
den lokale presse og på Lokalrådets hjemmeside.  

d. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, og beslutninger 
tages ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 
dog 2/3 af de afgivne stemmer.  

e. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
f. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være 

formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.  



g. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten et flertal i bestyrelsen 
kræver det eller mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter skriftlig anmodning 
derom. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel, dog senest en måned efter 
anmodningen ved den sædvanlige form for bekendtgørelse for medlemmerne. Ved 
alle afstemninger medregnes ugyldige stemmer ikke i det totale stemmetal.  

h. Regnskabsåret går fra 1/9 til 31/8.  
i. Bestyrelsen fremsender det udarbejdede regnskab til revisorerne senest 8 dag før 

den ordinære generalforsamling.  
  
  
§6:  Bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges ved skriftlig afstemning. 
Byrådsmedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen for Lokalrådet. 
a. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år af gangen, således at halvdelen – enten 3 

eller 4 er på valg hvert andet år, 1. gang ved lodtrækning.  
b. Et medlem kan ikke vælges til bestyrelsen uden at være til stede med mindre der 

foreligger skriftligt tilsagn.  
c. Der vælges en suppleant til bestyrelsen.  
d. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde umiddelbart efter generalforsamlingen med 

følgende poster: 
Formand, næstformand, kasserer, sekretær og repræsentant til KLF samt 
suppleanten for denne. 
Der afholdes møder efter behov, dog mindst 4 møder om året. Bestyrelsen 
fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fører protokol over sine møder, 
som offentliggøres på hjemmesiden. Protokollen opbevares hos sekretæren  

  
§ 7  
Der vælges 2 revisorer, hvor den ene er på valg hvert andet år (1. gang ved lodtrækning) 
og der vælges en revisorsuppleant. 
  
§ 8: Opløsning.  
Til Lokalrådets opløsning kræves almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer 
og opløsningen skal ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 
højst 6 ugers mellemrum. Foreningens aktiver overgår ved opløsningen til 
ungdomsarbejdet i området efter en fordelingsnøgle vedtaget på den sidste 
generalforsamling. 

  
 


