
 

 

Forslag til revision af 
VEDTÆGTER FOR LANDSBYRÅD 

 
Navn, hjemsted og formål 
 
§1 
Foreningens navn er Ågerup og Omegns Landsbyråd.  
 
Stk. 2 
Landsbyrådets adresse er den til enhver tid værende formands adresse.  
 
Stk. 3 
Landsbyrådet er uafhængig af (organisations- og parti-) politiske interesser.  
 
§2 
Landsbyrådet har til formål at foretage en række lokale tiltag, samt at føre en konstruktiv 
dialog med myndighederne. 
  
Stk. 2 
Landsbyrådet udøver blandt andet sit arbejde ved: 
 

 At gå i dialog med og svare på høringer fra offentlige myndigheder, herunder Roskilde 
Kommune. 

 At holde sig orienteret om og påvirke lokalplaner, som vedrører landsbyrådets opland. 

 At søge om og forvalte aktivitetstilskud fra Roskilde Kommune. 

 At ansøge om og forvalte fondsmidler til specifikke projekter. 

 At arbejde for at forbedre/sikre de trafikale forhold, fortove, busforbindelser, stier, 
vedligeholdelse af veje, såvel kommunale som private m.v. 

 At styrke mulighederne for aktiviteter i vort lokalsamfund, såvel sociale som kulturelle, 
for alle borgere, børn, unge som ældre, herunder søge kommunale aktiviteter henlagt i 
vort lokalsamfund. 

 At arbejde for at øge de ældres muligheder for at forblive i lokalsamfundene i 
landsbyrådets opland efter ophør af aktivt arbejde, f.eks. ved opførelse af 
pensionistboliger m.v.  

 At sikre medlemmerne og borgerne i oplandet det bedst mulige kendskab til 
landsbyrådets arbejde. 

 
Stk. 3 
Landsbyrådet koordinerer sin indsats med eksisterende foreninger og arbejdsgrupper i 
oplandet, så der opnås mest muligt udbytte og undgås unødvendigt dobbeltarbejde. 
 
§ 3  
Som medlem kan optages alle husstande,  og institutioner og firmaer i Ågerup, Kirkerup, 
St. Valby, Gundsølille, Tågerup, Gerdrup, Østrup, Østrup Holme, Ll. Valby, Risø Huse og 
Slæggerup med tilhørende enkeltliggende huse og gårde (Ågerup og Kirkerup sogne). 
 
Stk. 2 
Bestyrelsen kan efter skriftlig anmodning tiltræde at andre husstande med relation til 
området optages som medlemmer. 
 
Stk. 3 

Kommenterede [F1]: I praksis kommenterer vi også på 
andre planer, såsom Kommuneplan, cyklistplan mv. 

Kommenterede [F2]: Vi finder det naturligt at også vores 
lokale firmaer kan blive medlem 

Kommenterede [F3]: Efter ønske fra flere. Tilknytning 
kan fx være at man tidligere har boet i vores opland eller 

at man fx benytter skoler og institutioner i lokalområdet 
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Foreninger som er hjemmehørende i Ågerup eller Kirkerup Sogn kan optages som 
medlemmer.  
 
Stk. 42  
Medlemskab opnås ved betaling af kontingent. DokumentationKvittering for betalt 
kontingent er gyldigt medlemsbevis.  
 
 
 
Stk.53  
Ved indmeldelse oplyses e-mailadresse, hvis man har en sådan. Det påhviler medlemmet 
at meddele kassereren evt. ændringer i e-mailadresse. 
 
Stk. 64  
Hver husstand,  eller institution, firma eller forening har én stemme på 
generalforsamlingen. 
 
 
 
Generalforsamling 
 
§4 
Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i april måned. 
  
Stk. 2  
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne. 
Ved indkaldelsen skal der være vedlagt et aftryk af det reviderede regnskab for det 
forløbne år eller et link til regnskabet på aaol.dk samt en dagsorden. Der udsendes brev til 
medlemmer, som ikke har e-mail. 
 
Stk. 3 
Medlemmerne kan stemme pr. fuldmagt – hvert medlem kan højst medbringe én fuldmagt. 
 
Stk. 4 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for de forskellige medlemstyper 
7. Valg af formand (lige år) eller næstformand (ulige år) 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 år) 
9. Valg af 2 suppleanter (1 år) 
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (1 år) 
11. Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen. Der skrives referat af generalforsamlingen, og 
dette godkendes af dirigenten ved underskrift. Dirigentens formulering er afgørende. 
 

Kommenterede [F4]: Ved Landsbyrådets oprettelse var 
der flere foreninger, der ytrede ønske om at blive medlem. 

Kommenterede [F5]: Bredere begreb, fx udskrift fra 
netbank 

Kommenterede [F6]: Konsekvensrettelse 

Kommenterede [F7]: Giver generalforsamlingen 
mulighed for at fastsætte forskelligt kontingent for fx 

husstande og foreninger 
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§5 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. På forlangende af 
mindst 5 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer (fuldmagter tæller 
ikke) skal der holdes skriftlig afstemning (eller dirigenten kan beslutte dette).  
 
Stk. 2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af de 
stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at 2/3 af de 
tilstedeværende stemmer for vedtagelsen. Er det ovennævnte antal stemmeberettigede 
medlemmer ikke mødt, og ændringerne er vedtaget med almindelig stemmeflerhed 
indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling. Denne holdes senest 
640 dage efter den første afstemning. Denne generalforsamling afgør da spørgsmålet ved 
almindelig stemmeflerhed, uanset det fremmødte antal. 
 
§ 6. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og 
skal indkaldes på skriftlig anmodning med motiveret dagsorden af mindst 25 
stemmeberettigede medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget. 
 
Stk. 2 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde 
senest 10 dage før generalforsamlingen. 
 
Stk. 3  
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Indkomne forslag 
4. Eventuelt 

Der skrives referat af den ekstraordinære generalforsamling, og dette godkendes af 
dirigenten ved underskrift. Dirigentens formulering er afgørende. 
 
Bestyrelse 
§ 7  
Bestyrelsen består af 45-7 medlemmer: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 21-4 
ordinære medlemmer samt 2 suppleanter. 
Næstformand og 1-2 medlemmer vælges på generalforsamlingen i ulige år for 2 år ad 
gangen. 
Formand og 12-3 medlemmer vælges på generalforsamlingen i lige år for 2 år ad gangen. 
Suppleanter vælges for 1 år. 
Hertil vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant uden for bestyrelsen for 1 år. 
Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 2  
Suppleanterne kan deltage uden stemmeret i bestyrelsesmøderne, og suppleanterne kan 
deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. 
 
Stk. 3  
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen. Mødet 
datosættes umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
Stk. 4  

Kommenterede [F8]: I praksis er 40 dage ikke meget til at 
forberede og indkalde.  

Kommenterede [F9]: På generalforsamlingen i 2019 
kunne der ikke findes 7 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen lovede derfor at foreslå en ændring, der 
lovliggør at der er mindre end 7 medlemmer. 
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Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er 
formandens (og i dennes forfald næstformandens) stemme udslagsgivende. Bestyrelsen 
fastsætter selv sin forretningsorden.  Der føres løbende referat af bestyrelsens møder. 
 
Stk. 5  
I tilfælde af et medlem træder ud af bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere sig selv blandt 
de valgte suppleanter. Såfremt formanden træder ud af bestyrelsen, overtager 
næstformanden hvervet. 
 
Stk. 6 
Såfremt et bestyrelsesmedlem flytter fra Landsbyrådets virkeområde, træder 
dettevedkommende automatisk ud af bestyrelsen med mindre vedkommende opretholder 
sit medlemskab i henhold til 3. stk. 2. 
 
Stk. 7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede 
opgaver blandt bestyrelsens og foreningens medlemmer med reference til og under 
ansvar af bestyrelsen. 
 
§ 8  
Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening. 
 
§ 9  
Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen under ansvar for medlemmerne 
(generalforsamlingen). Midler skal indestå i anerkendt pengeinstitut. 
 
Stk. 2 Bestyrelsen kan godkende, at formanden og kasserer hver især kan råde over 
dankort og netbank til foreningens bankkonti. 
 
Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. 
 
Stk. 4. 
Bestyrelsen fører et register over medlemmerne. 
 
Stk. 5.  
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende 
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig 
hæftelse. 
 
Andre forhold 

 
§ 10 
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.  Udmeldelse vil dog ske 
automatisk, såfremt indbetaling af kontingent udebliver. Ophører et medlemskab bortfalder 
medlemsret og –pligt. Den som udtræder af foreningen, er uden krav på refusion af 
kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. 
Det årlige kontingent opkræves senest i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling. 
 
§11 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
§12 

Kommenterede [F10]: Konsekvens af ny §3 stk. 2 
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Foreningen kan opløses efter de i § 5 anførte regler for vedtægtsændringer. Såfremt 
generalforsamlingen træffer beslutning om foreningens opløsning, træffer 
generalforsamlingen derefter ved simpel stemmeflerhed beslutning om, hvorledes der skal 
ageres i forhold til foreningens eventuelle formue. 
Stk. 2: Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med 
de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål inden for Landsbyrådets opland. 
Beslutning om anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling ved 
simpel stemmeflerhed.  
 
§13 
Disse vedtægter træder i kraft straks efter, at de er vedtaget. 
….. 
 
Disse vedtægter er vedtaget på (ekstraordinær) generalforsamling den xx.xx 2020. 

Kommenterede [F11]: Bestyrelsen er blevet opmærksom 

på at Roskildefonden kræver en sådan formulering af 
foreninger som de støtter. 


