Forslag til generalforsamling 2015 i Landbyrådet
Forslag til vedtægtsændringer
Se kommentarer i vedtægter. Konkret forslås det at:
-

Eksklusionsretten fjernes. Det er udemokratisk og meget lidt klædeligt.

-

Foreningens formålsparagraf skrives om. Forslag:

Landbyrådets formål er at varetage borgernes fælles interesser i og omkring Herringløse.
Landbyrådet virker overordnet for bevarelse og fremme af landsbymiljø og landsbyfællesskab, og
styrke byens udvikling i overensstemmelse med borgernes interesser.
a. Ved at pleje fællesskabet mellem byens borgere ved forskellige aktiviteter.
b. Ved at medvirke til bevaring, vedligehold og forskønnelse af fællesarealer, veje, stier,
beplantning m.m.
c. Ved at medvirke til at skaffe de faciliteter, der er ønskelige for vort landsbysamfund.
d. Ved at samarbejde med myndigheder, foreninger og institutioner, der kan støtte
Landsbyrådet i dets arbejde og borgernes fællesinteresser.
e. Landsbyrådet er talerør for borgernes fællesinteresser ift. tiltag i Roskilde kommune eller
andre offentlige instanser der berører vores landsby
f. Ved at tilvejebringe og administrere de fornødne midler..
-

Vedtægter omorganiseres for at lette gennemsigtighed og forståelse. Ændringerne må ikke
have indflydelse på vedtagne indhold.

-

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før, og ikke som i dag 28. februar. Det er almindelig praksis i foreningslivet at forslag skal
indleveres 14 dage før. Aht. frist for indkaldelse (14 dage), rykkes frist for forslag til 8 dage
før. Hvis det er for kort, må indkaldelsesfristen ændres.

-

§ 5 Bestyrelsens forslag med sætningen ” Bestyrelsen kan afvise anmodning om
medlemskab” fjernes. Det giver uhensigtsmæssige magtbeføjelser til bestyrelsen, og kan
give anledning til kedelige misforståelser. En mere præcis formålsparagraf og beskrivelse af
optagelsesberettigede husstande er rigeligt til at kunne afvise uhensigtsmæssige
anmodninger.

-

§ 7ændres. Forslag til ændring:
Forslag til omformulering:

1/Generalforsamlingen er Landbyrådets højeste myndighed. Bestyrelsen er ansvarlig for
Landsbyrådets daglige arbejde.
Bestyrelsen består af en formand og en kasserer samt 4 ordinære medlemmer. Dertil 2
suppleanter og 1 kritisk revisor.
2/
a. Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer. 2 medlemmer samt kasserer i lige
år og 2 medlemmer samt formand i ulige år Dertil 2 suppleanter og 1 revisor uden for
bestyrelsen.
På førstkommende møde i bestyrelsen, som datolægges umiddelbart efter
generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig.
b. Suppleanter og revisor afgår hvert år. Genvalg kan ske. Suppleanter har ikke stemmeret,
men indgår i det daglige arbejde og kan deltage i bestyrelsesmøderne
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Kun
fremmødte medlemmer over 18 år har stemmeret. Der kan ikke stemmes medfuldmagt til
generalforsamlingen.
-

§ 11 tilføjelse: Nye forslag til projekter, som har nævneværdig betydning for borgernes
færden eller direkte påvirker den enkelte husstand, og som ikke på forhånd er varslet på
generalforsamlingen, skal meddeles borgerne på forsvarlig vis enten via invitation til
borgermøde med tilhørende dagsorden og/eller via HH portalen. Der foreligger altid
dagsordner og referater fra borgermøder på HH portalen.
ALLE, også ikke-medlemmer, har stemmeret ifm. borgermøder om sager af nævneværdig
karaktér, og som kræver en afstemning. Direkte berørte borgere har vetoret såfremt en sag
eller et projekt har væsentlig indflydelse på den enkeltes ejendomsret.
Der kan stemmes med fuldmagt til borgermøder.
*Obs: Det præciseres om afstemninger foregår anonymt med stemmesedler eller via
håndsoprækning.
*Obs: Større forslag til afstemning og vedtagelse kræver en minimumsdeltagelse fra
borgerne, som skal fastsættes nærmere.
*Anden bemærkning til forslaget: En reaktion vil sikkert være ”hvorfor skal jeg så melde
mig ind?”. En indmeldelse skal give andre medlemsfordele (fx rabat på deltagelse i
betalingsarrangementer). Derudover har man som medlem stemmeret til
generalforsamlingen i modsætning til ikke-medlemmer. Generalforsamlingen er her de
vigtigste beslutninger træffes.

-

§ 17 omformuleres som følger: Indkaldelse til Generalforsamlingen sker på lovlig vis,
gennem lokale opslag og HH portalen senest 14 dage før. Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før afholdelse.

-

§ 21: Valg af kritisk revisor udenfor bestyrelsen. Vælges for 1 år.

Andre forslag til generalforsamlingen 2015
Det forslås derudover at Landbyrådet arbejder for:
-

At få fjernet chikanen ud for Østrupvej 5, men denne proces er tilsyneladende godt i gang,
og formodentlig også med et positivt udfald. Det er glædeligt. Det forslås at der etableres en
anordning ved bygrænsen på Østrupvej og også Sengeløsevej, som ikke er til gene for
gennemkørsel af større køretøjer (fx bussen) og landbrugsmaskiner. Dertil bør farten
gennem hele byen nedsættes til 40 km/t – også Herringløse Bygade.

-

At få fjernet stammer og sten ved Vestre gadekær. Vi har for år tilbage haft besøg af
frednings- og bevaringsfolk med det formål at bevare udtrykket i landsbyen. Vestre gadekær
blev omtalt som et helt særligt område. Stammer og sten griber uhensigtsmæssigt ind i
udtrykket af vestre gadekær og i brugen af arealerne. Derudover besværliggøres pleje af
arealerne væsentligt. Pleje fra kommunens side er i forvejen en mangelvare. Vestre gadekær
skal ikke være et eksperimentarium for arkitekt- og landskabsfolk/studerende, som arbejder
med at bringe byrum i spil på samme måde som vi ser det i byerne. Heller ikke selvom
Roskilde kommune sponsorerer den fulde anlægsudgift. Herringløse er en Landsby med
massere af udendørsarealer og dejlige haver til børnene, og tiltag af denne art er overflødige.
Hvordan er beslutningsprocessen foregået ifm. med nuværende tiltag? Har der været en
afstemning blandt fremmødte borgere på borgermødet?
Stammer og sten kan vi selv fjerne igen ved fælles hjælp. Vi aftager gerne det hele i nr. 23 

-

At Branddammen forskønnes/renoveres. Branddammen repræsenterer centrum i vores
landsby. Det er her alle kører forbi – også med den offentlige bus. Branddammen er i dag i
en elendig tilstand. Siden renovering for år tilbage, er miljøet i branddammen ødelagt. Den
syder og bobler, som et sygt plummerhul, som ikke efterlader plads til liv med fx glade
ænder og andehus. Beplantningen omkring dammen er fuldstændig tilfældig/vild og fyldt
med ukrudt. Hegnet er ved at falde fra hinanden.
Det vil gavne os alle sammen og værdien på vores ejendomme, hvis byen fremstår pænt og
indbydende for gennemkørende, og ikke som endnu et ”hul” i udkantsdanmark.
Det forslås at der laves foranstaltninger til at komme ”plummervandet” til livs, så fx ænder
igen har lyst til at flytte ind. Metalhegnet udskiftes, og beplantningen ordnes.

-

At der indkøbes og installeres en grill i ”hullet” ved Vestre gadekær, som vi ser fx ved
skov/strand. Samtidig opsættes en mindre skraldespand, som falder ind i naturen og fremstår
diskret.

-

At der laves en underside på HH Portalen dedikeret til Landsbyrådet eller at der laves en
særskilt hjemmeside, hvor information, dagsordner, referater, beslutninger osv. kan findes
nemt og ubesværet. Dette for at sikre større gennemsigtighed.

