Forslag til ændring af Vedtægter for Herringløse Landsbyråd
På baggrund af drøftelser på generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen arbejdet med en fornyelse af
foreningens vedtægter.
Alle foreningens medlemmer har haft mulighed for at komme med forslag til både bestyrelsens
arbejde med vedtægterne, såvel som at stille forslag til ændring af vedtægterne jf. § 13.
Alle nedenstående forslag er stillet af bestyrelsen.
Forslagene er præsenteret efter de nuværende vedtægter og fra side 1-7 fremgår de nuværende
vedtægter i sin helhed i venstre kolonne. I højre kolonne er opstillet forslag til ændring af
bestemmelserne i de nuværende vedtægter. På side 8-9
Læsevejledning
følger forslag til nye bestemmelser i vedtægterne. Og
Motivation for forslaget fremstår
endelig på side 10-11 fremsættes forslag til, at bestyrelsen
under hver enkel paragraf.
kan gennemskrive vedtægterne m.v. uden
Ændringer og ny tekst er markeret
indholdsmæssige konsekvenser.
med kursiv.
Slettet tekst er markeret med
Disse forslag til vedtægtsændringer m.v. skal behandles
overstregning f.eks. slettet tekst.
på generalforsamlingen 2015.

Eksisterende vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter

§ 1 Navn: Hvedstrup Sogns Landsbyråd
(Hvedstrup og Herringløse landsbyer med
opland).

§ 1 Navnet på foreningen er Herringløse
Landsbyråd
Motivation
Navnet er mere nutidigt og indikerer at
landsbyrådet har rodfæste i Herringløse.

§ 2 Landsbyrådet skal være medlem af LAL
(Landsforeningen af Landsbysamfund).

§ 2 Landsbyrådet skal være medlem af
Landdistrikternes Fællesråd (LF).
Motivation:
Landsforeningen af Landsbysamfund (LAL) har
ændret navn til Landdistrikternes Fællesråd
(LF).

§ 3 Landsbyrådet er, undtaget medlemskab af
LAL (§2), uafhængig af organisations- og
partipolitiske interesser.
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Eksisterende vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter

§ 4 Landsbyrådets formål er at styrke alt af
fælles interesse for borgerne eller grupper af
borgere i Hvedstrup Sogn. Se i øvrigt vedlagte
formål.

§ 4 Landsbyrådets formål er at styrke alt af
fælles interesse for borgerne eller grupper af
borgere i og omkring Herringløse.
Kommentar [CSN1]: Hvad er det?
Hvor finder vi disse?

Motivation
Ordlyden ændres, så den svarer overens med
navneændringen, jf. §1 uden, at borgerkredsen
indskrænkes.
Formålsparagraffen præciseres og ændres til:
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 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.
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.
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§ 5 Som medlem kan optages alle husstande i
Hvedstrup Sogn.

§ 5 Som medlem kan optages alle husstande i
og omkring Herringløse.
Bestyrelsen kan afvise anmodning om
medlemsskab.

Kommentar [CSN2]: Slettes.
Foreningens formålsparagraf giver
bestyrelsen bemyndigelse nok til at afvise
sager. ALLE skal have ret til medlemskab,
hvis de er optsgelsesberretigede. Af
samme årsag bør benævnelsen Hvedstrup
Sogn bevares. ”Husstande i og omkring
Herringløse” er for vagt defineret.

Motivation
Ordlyden ændres i 1. sætning, så den stemmer
overens med navneændringen jf. §1 uden, at
borgerkredsen indskrænkes.
2. sætning er en ny bestemmelse, der giver
bestyrelsen bemyndigelse til at afvise
anmodning om medlemskab for at sikre
foreningens formål.
§ 6 Generalforsamlingen finder sted i april
måned.
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Eksisterende vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter

§ 7 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer:
1 formand, 1 kasserer, 1 referent og 2 ordinære
medlemmer samt 2 suppleanter.
Formanden vælges på generalforsamlingen for
2 år ad gangen.
Medlemmer vælges for 2 år og suppleanter
vælges for 1 år (suppleanterne har ikke
stemmeret på bestyrelse møder, men kan
deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet).
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§7
Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 5 og højst
7 medlemmer:
1 formand, 1 kasserer, 1 referent og 3-5
ordinære medlemmer samt 2 suppleanter.
Formanden vælges på generalforsamlingen i
ulige år for 2 år ad gangen.
Kassereren vælges på generalforsamlingen i
lige år for 2 år ad gangen.
De øvrige 3-5 medlemmer vælges for 2 år og
er på valg skiftevis hvert andet år.
Suppleanter vælges for 1 år.

Kommentar [CSN3]: Det fremgår af
Tidende at der er 7 medlemmer af
bestyrelsen. Medlemmer til bestyrelsen
vedtages af generalforsamlingen. Der
foreligger ikke noget referat fra sidste
generalforsamling, så det er ikke muligt at
se om generalforsamlingen har vedtaget
udvidelsen til 7 medlemmer.
Referater fra generalforsamlingen skal
være tilgængelige for medlemmerne på HH
Portalen.
Kommentar [CSN4]: Det forslås at der
vedtages en genvalgsregel. Det kunne være
fx maks. 6 år à 3 valgperioder.
Kommentar [CSN5]: Der skal vælges
en kritisk revisor uden for bestyrelsen

Stk. 2 Suppleanterne kan deltage uden
stemmeret i bestyrelsesmøderne, og
suppleanterne kan deltage aktivt i
bestyrelsesarbejdet.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Motivation
Der foreslås en maksimal grænse for
bestyrelsens størrelse for at sikre, at
bestyrelsen kan bevare sin handlekraft.
Valg af referent slettes og erstattes med valg
af et ordinært medlem. Bestyrelsen
konstituerer sig selv og udpeger selv
referenten.
Det præciseres, hvornår formanden og
kassereren vælges for at sikre forskudte valg
og dermed foreningens stabilitet og kontinuitet.
Det konsekvensrettes i §21, der er
dagsordenen for generalforsamlingen.
Endvidere deles bestemmelsen i mindre
stykker for at give bedre overskuelighed.

Forslag til omformulering:
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1/Generalforsamlingen er Landbyrådets
højeste myndighed. Bestyrelsen er ansvarlig
for Lansbyrådets 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.
Medlemmer over 18 år har stemmeret.
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Eksisterende vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter

§ 8 Såfremt et bestyrelsesmedlem flytter fra
sognet, træder vedkommende automatisk ud af
bestyrelsen.

§ 8 Såfremt et bestyrelsesmedlem flytter fra
sognet Landsbyrådets virkeområde træder
vedkommende automatisk ud af bestyrelsen.
Motivation
Forslaget følger navneændringen med henblik
på at slette henvisning til sognegrænsen og i
stedet indsætte en lidt mere fleksibel vurdering
i form af Landsbyrådets virkeområde.

§9 Ved første ordinære generalforsamling afgår
2 bestyrelsesmedlemmer.
(Disse vælges ved lodtrækning af den siddende
bestyrelse.)

§9 Ved første ordinære generalforsamling
afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.
(Disse vælges ved lodtrækning af den
siddende bestyrelse.)

Kommentar [CSN6]: Slettes, enig

Motivation
Bestemmelsen slettes, da den er forældet.
Bestemmelsen vedrørte første ordinære
generalforsamling.
§ 10 Alle fremmødte medlemmer (1 stemme pr.
husstand) har stemmeret ved
generalforsamlingen.
Der kan således ikke stemmes ved brug af
fuldmagt.
Medlemmer i restance har ikke stemmeret på
generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig
uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Medlemmer over 18 år har stemmeret.
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Eksisterende vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter

§ 11 Ved anlæggelse eller ændringer af
faciliteter på gadejord, indkaldes til borgermøde
for information og debat om gennemførelse af
det af bestyrelse eller medlemmer, foreslåede
tiltag. Bestyrelsen sikrer, at det vedtagne er i
overensstemmelse med lovgivningen, og at det
kun gennemføres med forslagsstillerens
interesse og med de evt. berørte borgeres
accept.

§ 11 Ved anlæggelse eller ændringer af
faciliteter på gadejord, indkaldes til borgermøde
for information og debat om gennemførelse af
det af bestyrelse eller medlemmer, foreslåede
tiltag. Bestyrelsen sørger løbende for at
informere medlemmerne.
Bestyrelsen sikrer, at det vedtagne er i
overensstemmelse med lovgivningen, og at det
kun gennemføres med forslagsstillerens
interesse og med de evt. berørte borgeres
accept. Bestyrelsen skal involvere evt. berørte
borgere.

Kommentar [CSN7]: Nye forslag som
har nævneværdig betydning for borgernes
færden eller påvirker den enkelte, 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. Der kan
stemmes med fuldmagt til borgermøder.

Motivation:
Der tilføjes en ny sætning for at sikre en oplyst
proces for alle foreningens medlemmer.

Kommentar i øvrigt: medlemskab af
Landbyrådet er frivilligt, men det skal sikres
at alle berørte borgere høres når tiltag
direkte eller indirekte vedrører deres
ejendom. Ikke-medlemmer har stemmeret
på lige fod som medlemmer – dog ikke til
generalforsamlingen.

Første del af sidste sætning slettes, da alle
handlinger forudsættes lovlige.
Anden del af sidste sætning slettes, da
forslagsstilleren ikke bør have særstatus i
beslutningsprocessen.
Sidste del af sidste sætning ændres så det
præciseres at evt. berørte borgere skal
involveres, men ikke har en vetoret overfor
forslaget.

Kommentar [CSN8]: Uanset om de har
medlemskab eller ej af Landbyrådet.
Direkte berørte borgere har altid vetoret
såfremt en sag har indflydelse på eller
direkte krænker den private ejendomsret.

§ 12 Alle beslutninger vedtages ved simpel
stemmeflerhed.

Kommentar [CSN9]: Hvilke
beslutninger? Beslutninger i bestyrelsen?
Beslutninger til borgermøder? Hvad drjeer
denne paragraf sig om?
Hvordan stemmes der? Håndoprækning?
Stemmeseddel?

§ 13 Vedtægtsændringer kan kun finde sted på
en generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer og forslag i øvrigt,
skal være bestyrelsen skriftlig i hænde, senest
den 28. februar.

Kommentar [CSN10]: Nej – det er
almindelig praksis at forslag til behandling
på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Det forslås at forslag skal være bestyrelsen
i hænde 8 dage før aht. indkaldelse som
sker 14 dage før afholdelse

§ 14 Nye medlemmer kan optages lige ind til
generalforsamlings åbning.
§ 15 Generalforsamlingen vedtager hvert år
kontingentets størrelse på baggrund af
bestyrelsens budgetforslag.
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Eksisterende vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter

§ 16 Udvalg/arbejdsgrupper kan bestå af
bestyrelse, medlemmer i øvrigt, samt udefra
kommende deltagere, alt efter opgavens
karakter, med reference til og under ansvar af
bestyrelsen.
§ 17 Indkaldelse til Generalforsamlingen sker
lovligt, dels ved husstandsomdelte indkaldelser
dels ved annoncering i Lokalavisen Ugenyt
seneste 14 dage før afholdelse af
generalforsamling

§ 17 Indkaldelse til Generalforsamlingen sker
lovligt, dels ved husstandsomdelte indkaldelser
dels ved annoncering i Lokalavisen Ugenyt og
gennem lokale opslag senest 14 dage før
afholdelse af generalforsamling

Kommentar [CSN11]: Samt på HH
Portalen. Dagsorden iflg. vedtægter.
Kommentar [CSN12]: Forslag som
ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage inden. Det er helt almindelig praksis i
foreningslivet at forslag skal indleveres
skriftligt 14 dage inden, men da indkaldelse
også sker 14 dage inden forslås det at
forslag skal være indleveret senest 8 dage
før

Motivation
Med ændringen moderniseres og fremtidssikres
bestemmelsen. Det præciseres, at der skal ske
indkaldelse både gennem annoncering og
gennem lokale opslag, men bestyrelsen får en
fleksibilitet ift, hvordan annoncering bedst (og
billigst) kan foretages.
§ 18 Ekstraordinær generalforsamling kan
indkaldes, hvis en fjerdedel af medlemmerne
eller et flertal i den stemmeberettigede
bestyrelse kræver det.
§ 19 Hvedstrup Sogns Landsbyråd kan kun
opløses efter vedtagelse på en
generalforsamling og vedtagelse på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,
der indkaldes med landsbyrådets opløsning som
eneste punkt på dagsordenen.
Opløsning kan kun finde sted ved 2/3 flertal.

§ 19 Hvedstrup Sogns Landsbyråd kan kun
opløses efter vedtagelse på en
generalforsamling og vedtagelse på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,
der indkaldes med landsbyrådets opløsning og
fordeling af eventuelle midler som eneste
punkter på dagsordenen.
Opløsning kan kun finde sted ved 2/3 flertal.
Motivation
Formålet med forslaget er at præcisere, at det er
generalforsamlingen, der ved foreningens
opløsning er ansvarlig for at overdrage
foreningens midler
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Eksisterende vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter

§ 20 Eventuelle midler i Hvedstrup Sogns
Landsbyråds kasse, overgår ligeligt fordelt til
Hvedstrup sogns eksisterende almennyttige
foreninger, hvis landsbyrådets opløses.

§ 20 Ved landsbyrådets opløsning overgår
eventuelle midler i Hvedstrup Sogns Landsbyråd
kasse, overgår ligeligt fordel til Hvedstrup sogns
Herringløses øvrige eksisterende almennyttige
foreninger , hvis landsbyrådets opløses efter
den opløsende generalforsamlings beslutning.
Motivation
Med forslaget ændres tildelingen af midlerne fra
sognet til Herringløse, og pengene fordeles ikke
nødvendigvis ligeligt, men efter
generalforsamlingens beslutning.

§ 21 Generalforsamlingen skal indeholde
følgende punkter:











Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Formandens beretning
Kassererens beretning
Valg af formand (ulige år).
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter
Valg af 2 revisorer (for et år ad gangen)
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt

§ 21 Dagsordenen for den ordinære
generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:














Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Formandens beretning
Kassererens beretning og godkendelse af
regnskab
Godkendelse af budget, herunder
fastsættelse af kontingent.
Valg:
Valg af formand (ulige år).
Valg af kasserer (lige år).
Valg af 4 bestyrelsesmedlem(mer).
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer (for et år ad gangen)
Indkomne forslag
Eventuelt

Kommentar [CSN13]: Valg af kritisk
revisor uden for bestyrelsen (1 år)

Motivation
Med forslaget præciseres det at regnskabet skal
godkendes og endvidere, at budgettet skal
godkendes af generalforsamlingen.
Valg af kasserer er en evt. konsekvensrettelse
af forslaget om bestyrelsens sammensætning jf.
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§7. Valg af revisor er en evt. konsekvensrettelse
af nedenstående forslag.
Nye vedtægtsforslag
Forslag om præcisering af valg af revisor

Der vælges på generalforsamlingen 2 revisorer
for en periode på hver 2 år. De to revisorer
vælges skiftevis hvert andet år.

Kommentar [CSN14]: Der vælges 1
kritisk revisor uden for bestyrelsen for et
år.

Motivation
Forslaget har til formål at sikre, at ikke begge
revisorer udskiftes samtidigt.
Forslag om hjemsted

Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune.
Motivation
Forslaget har til formål at præcisere
tilhørsforholdet til Roskilde Kommune, da det i
visse tilfælde kan have betydning for lån af
lokaler, finansiering m.v.

Forslag vedr. tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab
foreningen.
Motivation
Foslaget har til formål at præcisere, hvem der
kan forvalte foreningens formue og retlig
forpligte foreningen.

Forslag om eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis
mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for
eksklusionen. Et ekskluderet medlem skal have
mulighed for at tale sin sag på den nærmest
følgende generalforsamling.
Motivation
Eksklusion er altid sidste mulighed, når der er
opstået en konflikt. Muligheden for eksklusion
giver bestyrelsen mulighed for at afslutte en
konflikt, således at foreningen ikke bruger sine
kræfter på konflikter, men på at fremme
foreningens formål.

Kommentar [CSN15]: Det her går slet
ikke. Man kan ikke ekskludere et medlem
som ikke er enig/konflikter med
bestyrelsen. Det er smagsdommeri og giver
bestyrelsen partiske rettigheder og
uhensigtsmæssige magtbeføjelser. Skal
fjernes. Demokrati er også konflikter og
uenigheder. Vi kan ikke alle mene det
samme som naboen. Hvis nye tiltag har
været igennem en demokratisk proces, må
det vel være rigeligt.
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Nye vedtægtsforslag
Forslag om kontingent

Medlemskab opnås ved betaling af kontingent.
Kvittering for betalt kontingent er gyldigt
medlemsbevis.
Motivation
Med forslaget slås fast, hvordan medlemskab
opnås.

Forslag om budget og regnskab

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Motivation
Med forslaget slås fast, at det er bestyrelsens
ansvar at udarbejde et regnskab og et budget.

Forslag om datering

Vedtægterne er vedtaget på foreningens
stiftende generalforsamling den XX og ændret
på den ordinære generalforsamling den XX.
april 2015.
Motivation
Med forslaget sikres historik om
vedtægtsændringer.
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Forslag om bemyndigelser
Forslag om at sikre vedtægternes
læsevenlighed

Bestyrelsen bemyndiges til at gennemskrive vedtægterne
herunder at ændre stavefejl, kommatering m.v.
Ændringerne må ikke have indholdsmæssige
konsekvenser.

Forslag om at fremme vedtægternes
forståelighed

Bestyrelsen bemyndiges til at ændre numre på
vedtægternes paragrafer for at sikre at vedtægterne
fremstår kronologisk.
Ændringerne må ikke have indholdsmæssige
konsekvenser.
Motivation
Formålet er at fremme vedtægternes forståelighed. Som
eksempel kan bestemmelser vedr. generalforsamlingen, der
nu står i §6, §10, §15, §17 og §21 samles i fortløbende
nummerering.

Forslag om at fremme vedtægterne
overskuelighed

Bestyrelsen bemyndiges til at indsætte overskrifter for de
forskellige afsnit i vedtægterne og opdele de forskellige
paragrafer i stk.

Kommentar [CSN16]: Meget fint.
Vedtægterne roder som de er i dag.

Ændringerne må ikke have indholdsmæssige
konsekvenser.
Motivation
Formålet er at fremme vedtægternes overskuelighed. Der
kan naturligt indsættes følgende overskrifter:










Navn og tilhørsforhold (§1, §2)
Formål (§4, §3)
Medlemskab (§5)
Kontingent (§15)
Bestyrelsen (§7, §8)
Borgermøde og arbejdsgrupper (§11, §16)
Generalforsamlingen (§6, §17, §10, §14, §21)
Generelle bestemmelser (§12, §13, §18)
Opløsning (§19, §20)
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