Fredag 11. marts 2016
Christine og Morten Nielsen
Herringløse Bygade 23

Forslag til generalforsamlingen 2016 ved Herringløse Landbyråd
1/ Ændringsforslag til vedtægter
§ 8 Medlemskab opnås ved betaling af kon tingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt
medlemsbevis.
Ordlyd ændres til:
§ 8 Medlemskab opnås ved betaling af kontingent. Kontingentet følger kalenderåret. Bestyrelsen sørger for
at udsende en påmindelse om opkrævninger og/eller advisering om fornyelse af kontingent, én gang om
året. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Motivation: Nuværende kontingentopkrævningen er uigennemsigtig. Nogen gange får man girokort og
andre gange ikke. Der bør etableres en ordentlig kommunikation herom til gavn for både Landsbyråd og
medlemmer. Kommunikationen kan være via mail, opslag på HH portalen eller Landsbyrådets hjemmeside,
en Facebook gruppe og/eller hvad der nu måtte være passende kanaler.

§ 11 Indkaldelse til Generalforsamlingen sker lovligt ved annoncering og gennem lokale opslag senest 1 ½
måned før afholdelse af generalforsamling.
Ordlyd ændres til
§ 11 Indkaldelse til Generalforsamling sker lovligt ved forsvarlig annoncering minimum på HH portalen eller
Landsbyrådets hjemmeside samt lokale opslag senest 1 ½ måned før afholdelse af generalforsamling.
Motivation: Det sikres bedst muligt at alle medlemmer adviseres også selvom man ikke kommer forbi en
opslagsboks eller har gemt Herringløse Tidende, som ikke udkommer så ofte. Kommunikation er mangelfuld
og bør strammes op.

§ 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:
- Valg af formand (ulige år).
- Valg af kasserer (lige år).
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- Valg af bestyrelsesmedlem(mer).
- Valg af 2 suppleanter
- Valg af revisor.
- Eventuelt
Ordlyd ændres til:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning forgangne år
4. Forelæggelse af årsregnskab forgangne år til godkendelse
5. Fremtidigt arbejde og budget samt fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand - ulige år
8. Valg af kasserer - lige år
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt
Motivation: Punkterne bliver mere præcise og det fremgår tydeligt, hvad generalforsamlingen skal
godkende og stemme om. Særligt punktet omkring formandens beretning (punkt 3) og fremtidigt arbejde
(punkt 5) bør være to særskilte punkter. Formandens beretning omhandler altid en redegørelse for det
forgangne års forløb/aktiviteter.
Beretningen skal kunne debatteres og stilles til afstemning, og der skal ikke herske tvivl hos
generalforsamlingen, hvad det er den godkender.
For at undgå misforståelser og misfortolkninger, er det derfor vigtigt at holde punkt 3 og 5 adskilt. Det skete
ikke ved generalforsamlingen 2015 selvom referatet bærer præg heraf. Dertil er der ingen grund til at give
en foruddiskontering af aktiviteter, hvis beretningen stemmes ned.
Skulle det sjældne ske at beretningen stemmes ned, vil normalt være således, at bestyrelsen nedlægger sit
mandat. Nedlægger bestyrelsens sit mandat, skal der foretages nyvalg til alle bestyrelsesposter. Bestyrelsen
kan godt genopstille, og det er flertallets opgave at pege på modkandidater, hvis en anden ledelse ønskes.

Borgermøder
§ 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.
Ordlyd ændres til:
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§ 20 Stk. 1 Ved initiativer og tiltag til anlæggelse eller ændringer af faciliteter på gadejord, trafikale
foranstaltninger og andre tiltag med betydning for borgernes hverdag, færden og ejendomme, indkaldes til
borgermøde. (slettes: for information og debat om gennemførelse af det af bestyrelse eller medlemmer,
foreslåede tiltag.)
Motivation: Dette skal sikre rettidig medinddragelse, indflydelse og gennemsigtighed vedr. forslag til
aktiviteter fremført af Landsbyrådet, kommune, organisationer m.fl.

§20 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.
Ordlyd ændres til:
§ 20 stk. 2 Borgermøder indkaldes med en frist på mindst en måned dog kan der exceptionelt ses bort fra
fristen i særligt akutte sager. Det fremgår altid tydeligt af indkaldelsen, hvem der har ophavet til forslaget.
Motivation: Dette skal sikre rettidig medinddragelse, indflydelse og gennemsigtighed vedr. forslag til
aktiviteter fremført af Landsbyrådet, kommune, organisationer m.fl.

§20 Stk. 3 Bestyrelsen skal involvere berørte borgere.
Ordlyd ændres til:
§20 Stk. 3 Bestyrelsen skal inddrage og invitere berørte borgere, herunder også ikke-medlemmer af
Landsbyrådet, med samme frist som indkaldelse, dvs. minimum en måned.
Motivation: Dette skal sikre rettidig medinddragelse, indflydelse og gennemsigtighed vedr. forslag til
aktiviteter fremført af Landsbyrådet, kommune, organisationer m.fl.

§20 Stk. 5 Alle fremmødte borgere over 18 år fra foreningens virkeområde har stemmeret.
Ordlyd og rækkefølge ændres til:
§20 stk. 4 ALLE, også ikke-medlemmer af Herringløse Landsbyråd, har stemmeret ifm. borgermøder om
sager af nævneværdig karaktér, og som bringes til afstemning. Direkte berørte borgere har vetoret såfremt
en sag eller et projekt har væsentlig indflydelse på den enkeltes ejendomsret.
Motivation: Dette skal sikre rettidig medinddragelse, indflydelse og gennemsigtighed vedr. forslag til
aktiviteter fremført af Landsbyrådet, kommune, organisationer m.fl. Bringes den private ejendomsret i spil,
har den/de berørte borger(e) vetoret i den enkelte sag. Landsbyrådet skal holde sig fra at indgå i sager, der
skaber konflikt og ufred, og som foreningen i sidste ende ikke har nogen indflydelse på. Ressourcerne er
meget bedre brugt på sager, der er til glæde for alle og som Landsbyrådet har en reel indflydelse på.
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§20 stk. 4: Tiltag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer
Ordlyd og rækkefølge ændres til:
§20 stk. 5 Forslag der bringes til afstemning kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan afgives
en stemme pr. husstand.

2/ Forslag til aktivitet
Sten og stammer ved vestre gadekær fjernes øjeblikkeligt inden forårets komme, eventuelt med midler fra
Landsbyrådet til en lokal entreprenør, idet Roskilde kommune enten ikke ønskes inddraget eller ikke
reagerer på vores henvendelse. Forslaget var oppe sidste år og mere end et år efter er der endnu intet sket.

