Vedtægter for Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård.

Vedtægter
Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård.

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård.
Foreningens hjemsted er Mariagerfjord Kommune – nærmere betegnet Glenstrup, Handest, Holmgård og de tilknyttede lokalområder.
Foreningen er en integreret del af Mariagerfjord Kommunes organisering af landdistrikterne.

§ 2. Formål
Foreningens formål er målrettet at arbejde for at varetage lokalområdets interesser i relation til
udvikling af bedre livsbetingelser for beboerne. Det betyder bl.a.:
•

At Lokalrådet understøtter de lokale udviklingsmuligheder for erhvervsliv, foreninger,
institutioner, trafikale forhold, bosætning, turisme og fritidsaktiviteter.

•

At Lokalrådet vil arbejde for at styrke sammenhold, kommunikation og gensidig inspiration
på tværs af sociale forhold, kulturelle områder og alders- og erhvervsmæssige skel.

•

At Lokalrådet vil medvirke til at igangsætte projekter med henblik på udvikling af lokalområdet og borgernes lyst til at engagere sig i fællesskabet og det lokale liv.

•

At Lokalrådet træffer beslutning om anvendelse af den kommunale bevilling fra Landdistriktsrådet.

§ 3. Bestyrelsen
Lokalrådets daglige drift varetages af en bestyrelse på op til 8 personer. Bestyrelsen fastsættes på
Årsmødet og udgør ledelsen.
De 6 medlemmer kan være udvalgt med 1 person fra hver af følgende lokale foreninger, interesseorganisationer og beboergrupper:
Handest Kultur og Idræt, Lokalhistorisk Forening, Menighedsrådet, beboergrupper i Handest,
Glenstrup og Holmgård. Desuden vælges 2 medlemmer til bestyrelsen på Årsmødet.
I det omfang ovennævnte foreninger, interesseorganisationer og beboergrupper ikke ønsker at gøre
brug af sin ret til udpegning af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsen derved bliver under 5 personer
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vælger Årsmødet det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal til for at bestyrelsen består af min. 5
personer.
Lokalrådets bestyrelse udpeges / vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift med fire medlemmer
(eller min. halvdelen) i lige år og resten i ulige år. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder af
interesseorganisationen, kan organisationen eller beboergruppen udpege en ny.
Årsmødet vælger 2 revisorer for 2 år ad gangen. Revisorerne afgår på skift
Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand / sekretær og kasserer.
Møde i Bestyrelsen afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede, og beslutningerne træffes
ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der laves
referat over vedtagne beslutninger.
Formanden repræsenterer Lokalrådet i Mariagerfjord Kommunes Landsbyråd.

§ 4. Årsmøde.
Lokalrådets Årsmøde, der afholdes i årets første kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved
bekendtgørelse til de interesseorganisationer, der kan udpege bestyrelsesmedlemmer og ved anden
offentliggørelse efter bestyrelsens valg. Kun Lokalrådets medlemmer er valgbare og har valgret.
Årsmødet udpeger / vælger Bestyrelsen og revisorer.

Dagsorden for Årsmødet.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Udpegning / valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før Årsmødet.
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§ 5. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på Årsmødet.

§ 6. Tegningsregler og hæftelse
Formanden har ret til at indgå driftsaftaler på foreningens vegne. Ved indgåelse af økonomiske
aftaler tegnes foreningen udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Ved optagelse af lån
og ved køb / salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen form for personlig hæftelse for
de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 7. Opløsning
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte i 2 på hinanden følgende Årsmøder stemmer
herfor.
Foreningens formue tilfalder almennyttige og kulturelle formål i Glenstrup, Handest og Holmgård
efter Årsmødets beslutning.

Således vedtaget på Lokalrådets Årsmøde d. 22. marts 2022.

Dirigent på Årsmødet:
_____________________________________________
Regner Straadt.

Lokalrådets formand:
_____________________________________________
Flemming Rasmussen
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