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Navn, tilhørsforhold og datering
§ 1 Navnet på foreningen er Herringløse Landsbyråd, Hvedstrup Sogn.
§ 2 Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune.
§ 3 Landsbyrådet skal være medlem af Landdistrikternes Fællesråd (LF).
§ 4 Landsbyrådet er, undtaget medlemskab af LF (§2), uafhængig af organisations- og
partipolitiske interesser.
§ 5 Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 31. maj 1999 og
ændret på den ordinære generalforsamling d. 14. april 2015.

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

Medlemskab
§ 7 Som medlem kan optages alle husstande i Hvedstrup Sogn.
§ 8 Medlemskab opnås ved betaling af kontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt
medlemsbevis.

Kontingent
§ 9 Generalforsamlingen vedtager hvert år kontingentets størrelse på baggrund af
bestyrelsens budgetforslag.

Generalforsamling, afstemning og stemmeret
§ 10 Generalforsamlingen finder sted i april måned.
§ 11 Indkaldelse til Generalforsamlingen sker lovligt ved annoncering og gennem lokale
opslag senest 1 ½ måned før afholdelse af generalforsamling.
§ 12 Nye medlemmer kan optages lige ind til generalforsamlingens åbning.
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§ 13 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.
Indkomne forslag.

Valg:







§ 14

Valg af formand (ulige år).
Valg af kasserer (lige år).
Valg af bestyrelsesmedlem(mer).
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor.
Eventuelt

Stk. 1 Alle fremmødte medlemmer (1 stemme pr. husstand) har stemmeret ved
generalforsamlingen. Medlemmer i restance har ikke stemmeret på
generalforsamlingen.
Stk. 2: Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagt undtaget dog stk. 3
Stk. 3: Der kan stemmes med fuldmagt i forbindelse med afstemning om fremsatte
forslag under følgende betingelser:


Både fuldmagtsgiver og –haver skal være gyldige medlemmer af
landsbyrådet.



Fuldmagten gives til et konkret forslag på dagsordenen. Forslaget skal
fremgå af fuldmagten.



Fuldmagtshaver kan kun medbringe én fuldmagt pr. forslag på
dagsordenen. Fuldmagtshaver kan medbringe flere fuldmagter, så længe
de vedrører forskellige forslag på dagsordenen.
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§ 15 Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer og forslag i øvrigt skal være bestyrelsen skriftlig i hænde
senest 1måned før generalforsamlingen.

Bestyrelsen
§ 16

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
1 formand, 1 kasserer og 3 ordinære medlemmer samt 2 suppleanter.
Formanden samt 1 medlem vælges på generalforsamlingen i ulige år for 2 år ad
gangen.
Kassereren samt 2 medlemmer vælges på generalforsamlingen i lige år for 2 år ad
gangen.
Suppleanter vælges for 1 år.
Hertil vælges 1 revisor udenfor bestyrelsen.
Stk. 2 Suppleanterne kan deltage uden stemmeret i bestyrelsesmøderne, og
suppleanterne kan deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.
Stk. 3 På førstkommende møde i bestyrelsen, som datosættes umiddelbart efter
generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv.

§ 17 Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen.
§ 18 Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
§ 19 Såfremt et bestyrelsesmedlem flytter fra Landsbyrådets virkeområde træder
vedkommende automatisk ud af bestyrelsen.

Borgermøder og arbejdsgrupper

§ 20

Stk. 1 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.
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Stk. 2 Borgermøder indkaldes med en frist på mindst en måned. Der kan ses bort fra
tidsfristen i akutte og særligt hastende sager. 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.
Stk. 3 Bestyrelsen skal involvere evt. berørte borgere.
Stk. 4 Tiltag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 5 Alle fremmødte borgere over 18 år fra foreningens virkeområde har stemmeret.
Stk. 6 Der kan stemmes med fuldmagt under følgende betingelser:


Både fuldmagtsgiver og –haver skal være anført fuldmagten.



Fuldmagten gives til et konkret emne på borgermødet. Emnet skal fremgå af
fuldmagten.



Fuldmagtshaver kan kun medbringe én fuldmagt.

Stk. 7 Bestyrelsen skal efter en vedtagelse løbende informere borgerne.

§ 21 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.

Generelle bestemmelser
§ 22 Alle beslutninger, undtaget de i § 20 og 24 nævnte, vedtages ved simpel stemmeflerhed
§ 23 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis en fjerdedel af medlemmerne eller
et flertal i den stemmeberettigede bestyrelse kræver det.
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Opløsning
§ 24 Herringløse Landsbyråd, Hvedstrup Sogn 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.
§ 25 Ved landsbyrådets opløsning overgår eventuelle midler i Herringløse Landsbyråd,
Hvedstrup Sogn til Herringløses øvrige eksisterende almennyttige foreninger efter den
opløsende generalforsamlings beslutning.
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Herringløse Landsbyråd, Hvedstrup Sogn
FORMÅL
”LANDSBYRÅDETS formål er at styrke alt af interesse for borgerne eller grupper af
borgere i Herringløse, Hvedstrup Sogn”
”LANDSBYRÅDET skal udøve sit arbejde ved:
-

At være høringsberettiget sammen med de øvrige høringsberettigede
i sognet, hos offentlige myndigheder, herunder Roskilde Kommune.

-

At holde sig orienteret om/påvirke lokalplaner som vedrører
Hvedstrup Sogn, f.eks. hvad angår vindmøller, B5, miljøplaner m.v.

-

At ansøge om og forvalte aktivitetstilskud fra Roskilde Kommune.

-

At ansøge om og forvalte fondsmidler til specifikke projekter.

-

At administrere gadejord i Hvedstrup Sogn og sørge for lovliggørelse
af eksisterende gadejord i relation til parcelejere, stat og Kommune.

-

At arbejde for at forbedre/sikre de trafikale forhold, f.eks. m.h.t. fortov,
busforbindelser, stier, vedligeholdelse af veje, såvel kommunale som
private m.v.

-

At styrke mulighederne for aktiviteter i vort lokalsamfund, såvel
sociale som kulturelle, for alle borgere, børn, unge som ældre,
herunder søge kommunale aktiviteter henlagt i vort lokalsamfund.

-

At arbejde for at øge de ældres muligheder for at forblive i
lokalsamfundene i Hvedstrup Sogn efter ophør af aktivt arbejde, f.eks.
ved opførelse af pensionistboliger m.v. Tillige at arbejde for etablering
af mindre boenheder til gavn for enlige eller mindre familier.

-

At sikre borgerne det bedst mulige kendskab til LANDSBYRÅDETS
arbejde, og hermed mulighederne for engagement, ved information
via husstandsomdelte foldere om aktiviteter i LANDSBYRÅDET, i det
omfang det er relevant og praktisk muligt eller ved afholdelse af
borgermøder i nødvendigt omfang.
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