Vedtægter for lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge

§1
Stk. 1

Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge har til formål at fremme det arbejde, der gennem
samarbejde mellem lokalområdets beboere, politikere og myndigheder gøres for at bevare
og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder
og værdier.

Stk. 2

Lokalrådet søger at få størst mulig kompetence og påtager sig ansvaret for at få udført de
opgaver, som kommunalbestyrelsen uddelegerer til rådet. Endvidere er det lokalrådets opgave at blive naturlig høringspartner i alle spørgsmål vedrørende lokalområdet, der behandles i kommunalbestyrelsen.
§2

Stk. 1

Lokalrådet består af 8 medlemmer, der vælges blandt de sideordnet opstillede kandidater.
Ikke valgte kandidater indtræder som suppleanter efter opnået stemmetal.

Stk. 2

Stemmeberettigede er alle, der er fyldt 15 år og bosiddende i lokalområdet.

Stk. 3

Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgene.

Stk. 4

Valgbar er alle, som er stemmeberettiget.

Stk. 5

Kandidater til valget anmeldes til lokalrådet senest 4 uger før valget efter rådets nærmere
retningslinjer.
§3

Stk. 1

Valget forestås af en valgkomité på 3 medlemmer udpeget af lokalrådet. Komiteens medlemmer må ikke være opstillet til valget.

Stk. 2

Valgkomiteen forestår udfærdigelse af stemmesedler og afholdelse af valget. Valgkomiteen
foretager stemmeoptælling umiddelbart efter valgets afslutning og meddeler valgresultatet
til det siddende lokalråd.

Stk. 3

Kun de af valgkomiteen udfærdigede stemmesedler er gyldige. Stemmesedler med markering ud for mere end én kandidat er ugyldige. Stemmesedler, hvor markeringer er streget/visket ud, er ugyldige.

§4
Stk. 1

Rådsmedlemmer, der fraflytter lokalområdet, udtræder af rådet.

Stk. 2

Rådsmedlemmer, som opnår valg til kommunalbestyrelsen, udtræder af rådet.

Stk. 3

Rådsmedlemmer, kan efter eget ønske når som helst udtræde af rådet.
§5

Stk. 1

På rådets første ordinære møde konstituerer rådet sig med formand, kasserer og sekretær,
som samtidig udgør forretningsudvalget, og der udpeges en næstformand. Sekretæren udsender dagsordener en uge før møderne.

Stk. 2

Rådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3

Rådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§6

Stk. 1

Årsmøde afholdes hvert år inden den 1. april med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Beretning.
3 Regnskab.
4 Valg af 2 revisorer.
5 Indkomne forslag.
6 Eventuelt.

Stk. 2

Mødet annonceres mindst 14 dage før det afholdes.

Stk. 3

Forslag (minus vedtægtsændringer - se § 8 stk. 2), der ønskes behandlet på årsmødet, skal
være formanden i hænde senest 5 dage før årsmødet.
§7

Stk. 1

Lokalrådet forvalter de økonomiske midler, der stilles til rådighed af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Stk. 1a

Lokalrådet tegnes af formand og kasserer i forening. Der kan meddeles fuldmagt til kasserer.

Stk. 2

Lokalrådet skal på egen foranledning supplere de under stk. 1 nævnte midler til dækning af
rådets aktiviteter.

Stk. 3

Revideret regnskab indsendes hvert år efter årsmødet til kommunalbestyrelsen.
§8

Stk. 1

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

Stk. 2

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 1. januar.

Stk. 3

Forslag til vedtægtsændringer skal indgå i annonceringen af årsmødet.

Stk. 4

Opløsning af lokalrådet sker efter reglerne i stk. 1, stk. 2 og stk. 3. Samtidig med en eventuel vedtagelse om opløsning af lokalrådet, skal der besluttes, hvad en eventuel formue skal
anvendes til. Anvendelsen skal være til almennyttige formål i lokalområdet.

§9
Stk. 1

Ved en eventuel lovgivning om lokalråd skal vedtægterne revideres, således at de kommer i
overensstemmelse med lovgivningen.

Således vedtaget den 18. maj 1995 og med ikrafttræden den 5. juni 1995.
Ændret på årsmødet den 23. marts 2010.

