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Vedtægter for Stouby og Omegns Lokalråd 
 

§ 1. Navn 
Lokalrådets navn er Stouby og Omegns Lokalråd. 

 
§ 2. Formål 

Lokalrådets formål er 
 

 at varetage lokalsamfundets interesser, 

 at fremme dets udvikling og søge 

 at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalområdet. 
 

Lokalrådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i 
lokalsamfundet, og det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, 
initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet, og informere beboerne i lokalområdet 
herom eksempelvis gennem 

 

 Stouby Bladet og 

 www.stouby.nu 
 

§ 3. Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet, kommunen og andre. 
 

§ 4. Medlemmer 
Ret til optagelse har enhver, der har tilknytning til Stouby og omegn. 

 

§ 5. Generalforsamling 
Generalforsamlingen har den øverste myndighed, og afholdes hvert år i april 
måned. 
Adgang til generalforsamlingen har enhver der er medlem af lokalrådet, eller 
bosiddende i Stouby og omegn. 
Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage før i lokalavisen, samt 
www.stouby.nu 

§ 6.  
Dagsorden for generalforsamlingen: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning ved formanden. 
3. Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse. 
7. Valg af 2 suppleanter. 
8. Valg af 2 revisorer. 
9. Eventuelt. 

 
Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning med mindre en 
deltager ønsker skriftlig afstemning. 

http://www.stouby.nu/
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Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 
Eventuelle ændringer af lokalrådets vedtægter skal annonceres ved 
generalforsamlingens indkaldelse. 

 
 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 3 bestyrelsesmedlemmer eller 50 
myndige personer skriftligt kræver det. 

 
 

§ 7. Bestyrelsen 
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 7 medlemmer. 
Valgperioden er 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige år, og 3 på lige år. 

 
Stouby GIF og Stouby Skolebestyrelse udpeger 2 af de 7 medlemmer til 
bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær. 

 
Lokalrådets beslutninger træffes i møder. 

 
Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne er til stede, og beslutningspunktet er på dagsordenen. 

 
Møder i lokalrådet afholdes efter behov. 

 

Punkter til dagsordenen skal normalt være formanden i hænde senest 7 dage før 
mødets afholdelse, hvorefter dagsordenen udsendes. 

 
Beslutninger af almen interesse offentliggøres i lokalområdet. 
 
Foreningen tegnes af formand og næstformand eller formand og kasserer. 

 
§ 8. Lokalrådets kontante beholdning, samt hvad rådet erhverver sig, er og forbliver 

rådets ejendom, så længe rådet består. Disse midler/aktiver skal forvaltes på 
betryggende måde. 

 
§ 9. Eventuelt ophør af rådet skal vedtages på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger med 2/3 flertal. 
Rådets midler/aktiver skal benyttes til kulturelle/almennyttige formål i Stouby og 
omegn. 

 

§ 10. Lokalrådet kan supplere sig med et medlem fra Hornumområdet. 

 
 
 

Nærværende vedtægter er revideret og godkendt på generalforsamling  
den 23. april 2019. 


