
Vedtægter for foreningen ”Tommeruppernes Lokalråd” 

i Assens Kommune 
 

 
§ 1 Navn og område 

Stk. 1.  Foreningens navn er ”Tommeruppernes Lokalråd”. 
 
Stk. 2. Lokalrådet dækningsområde er Tommerup sogn og Broholm sogn. 
            
 

Stk. 3.  Alle borgere fra 16 år indenfor de 2 nævnte sogne er automatisk medlemmer af  
            ”Tommeruppernes Lokalråd”. 
 

§ 2 Formål 
Stk. 1. Det er Lokalrådets formål - 

• at virke for fremme af ”Tommeruppernes” særlige interesser og behov i overens-
stemmelse med borgernes ønsker. 

• at virke for samarbejde mellem alle lokale interesser til gavn for befolkningen og 
områdets udvikling, image og miljø. 

• at være bindeled til Assens Kommune og andre offentlige myndigheder samt kom-
munens øvrige lokalråd og andre interesseorganisationer.  

 

Stk. 2. Lokalrådets bestyrelse har til formål - 

• selvstændigt at tage emner af almen karakter op til diskussion, ligesom enhver bor-
ger i området kan bringe emner til lokalrådets bestyrelse. 

• i den udstrækning det er muligt, løbende at holde lokalområdets borgere orienteret 
om bestyrelsens arbejde. Dette kan ske gennem relevante lokale og/eller sociale 
medier. 

 
Stk. 3. Lokalrådet er upolitisk. Byråds- og regionsrådsmedlemmer kan ikke opstille på 
             generalforsamlingen. 
 

§ 3 Generalforsamling 

Stk. 1. Lokalrådets øverste myndighed er generalforsamlingen.  Lokalrådets bestyrelse  
            vælges på en årlig generalforsamling, der afholdes i 4. kvartal. 
 
            Generalforsamlingen skal offentliggøres skriftligt med 14 dages varsel i relevante    
            lokale medier. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være 
            fremsendt 7 dage før mødets afholdelse.  
 

Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Formandens beretning 

 3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab 

 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år 
 5. Indkomne forslag 

 6. Valg af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (valg af stemme-  
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                           tællere) 
 7. Valg af revisorer 

 8. Eventuelt 
 
Stk. 3. De, på generalforsamlingen, behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal,   
            hvor hvert medlem har én stemme.  
 

Stk. 4. Borgere fra 16 år, der er fastboende i Tommerupperne, samt erhversdrivende(virk-
  somheder og foreninger med adresse i Tommerupperne) og har lyst og vilje  
             til at arbejde for foreningens formål, kan lade sig opstille på generalforsamlingen,  
             hvor de kan vælges. Kandidaterne bør kort redegøre for deres synspunkter  
             vedrørende deres eventuelle virke i lokalrådets bestyrelse.  
 

Stk. 5. En kandidat skal være til stede på generalforsamlingen for at kunne vælges. 
 
Stk. 6. Vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt til dagsordenen for generalforsamlingen 
            og vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer. 
 

§ 4 Lokalrådets bestyrelse 
Stk. 1. Lokalrådets bestyrelse består af 9 medlemmer, samt 2 suppleanter. Endvidere  
 vælges 2 revisorer, som ikke indgår i bestyrelsen.  
            Ved valg af bestyrelsesmedlemmer opfordres medlemmerne til at tage hensyn til, at  
            bestyrelsen bør være mangfoldig mht. alder, køn, interesseorganisation mv.     
            Geografisk forankring i begge sogne sker ud fra følgende procedure: 
 

• Hvert sogn repræsenteres i bestyrelsen med mindst 4 medlemmer. 

• I ulige år vælges 5 personer. De 2 personer, der fra hvert sogn har fået flest stem-
mer, er valgt, og det sidste bestyrelsesmedlem bliver den, der dernæst har fået flest 
stemmer. 

• I lige år vælges 4 medlemmer. De 2  personer, der fra hvert sogn får flest stemmer, 
er valgt. 

• Suppleanterne er de medlemmer, der dernæst har fået flest stemmer – en person fra 
hvert sogn. 

• I tilfælde af, at der ikke er kandidater nok fra et af sognene, vælges personer fra det 
andet sogn – ud fra flest stemmer. 

 

Stk. 2. Bestyrelsesposten er toårig - med 5 personer på valg  i ulige år og 4 personer på valg 
             i lige år. Suppleanter og revisorer vælges hvert år. Suppleanterne kan deltage på be- 
             styrelsesmøder, men de har ikke stemmeret.  
 

Stk. 3. Genvalg kan finde sted. Ønsker et medlem at træde ud af bestyrelsen mellem to  
            generalforsamlinger, er det suppleanten fra samme sogn, der indtræder i bestyrel- 
            sen, - hvis det er muligt, - indtil næste generalforsamling.  
 

Stk. 4. Valg af lokalrådets bestyrelse og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Hvert  
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            medlem skal skrive - det antal kandidatnavne på stemmeseddelen, som svarer til  
            antallet af pladser, der skal besættes i bestyrelsen (eksklusive suppleanter).  
 

Stk. 5. Lokalrådets bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær  
            og kasserer på førstkommende møde og offentliggør posterne. 
 

 

 

§ 5 Lokalrådets bestyrelses virke 

Stk. 1. Det påhviler formanden årligt at indkalde til - 

• Generalforsamlingen 

• Mindst 2 bestyrelsesmøder samt efter behov 

• Dialogmøde med en gruppe politikere fra Assens Byråd 
 

Dette sker gennem udsendelse af dagsorden mindst 14 dage før hvert møde. Forslag fra 
borgerne, der ønskes behandlet, skal være indkommet senest 7 dage før mødets afholdelse. 
 

Stk. 2. Lokalrådets årlige bestyrelsesmøder er åbne for medlemmerne og annonceres  
            gennem relevante lokale medier. 
            Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde. 
 

Stk. 3. Alle afgørelser i lokalrådets bestyrelse sker ved stemmeflertal, dog således at rådet  
            kun er beslutningsdygtigt, når mindst 5 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af  
            stemmelighed kan forslaget genoptages til behandling. Ved genbehandlingen tæller  
            formandens stemme dobbelt ved afstemningen. 
 
Stk. 4. Generalforsamlingen eller lokalrådets bestyrelse kan nedsætte ad hoc arbejdsgrup- 
            per med forskellige formål. Lokalrådets bestyrelse udpeger et medlem af lokalrådet 
            eller lokalrådets bestyrelse til at indgå som kontaktperson i ad hoc arbejdsgruppen,   
            for at sikre bindeled mellem bestyrelse og gruppe.  
 

Stk. 5. Det er kontaktpersonens opgave - 

• at være ansvarlig for, at der føres beslutningsprotokol af ad hoc gruppens møder. 

• at referere skriftligt til lokalrådets bestyrelse vedrørende alle større beslutninger. 

• at sørge for, at ad hoc arbejdsgruppens økonomiske anliggender koordineres i et tæt 
samarbejde med lokalrådets bestyrelse, som har ansvaret for budget og økonomi. 

 

§ 6 Lokalrådets økonomi 
Stk. 1. Foreningen kan modtage en årlig driftsstøtte fra Assens Kommune og evt. andre   
            interessenter/sponsorer. 
 
Stk. 2 Lokalrådets bestyrelse kan etablere en støtteforening, hvor enhver borger kan opnå 
           medlemskab gennem et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes af lokalrådets  
           bestyrelse. Kassereren fra lokalrådets bestyrelse er på forhånd udpeget medlem af  
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           støtteforeningens bestyrelse, for at sikre optimering mht. økonomiske anliggender. 
 
Stk. 3. Kassereren er pligtig til, ved anmodning, at give en oversigt over foreningens øko- 
            nomi ved lokalrådets bestyrelsesmøder. Det reviderede regnskab fremlægges hvert 
            år på generalforsamlingen. Foreningens regnskab går fra den 1/10 til den 30/9. 
 

 

§ 7 Borgermøde 

Stk. 1. Et borgermøde afholdes i følgende tilfælde: 

• Såfremt mindst 21 borgere skriftligt til formanden begærer indkaldt til borgermøde. 

• Når mindst 5 af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer begærer en sag henlagt til afgø-
relse på et borgermøde. 

• Hvis mindst 5 af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer skønner behov for dette. 
 

           Alle borgermøder skal offentliggøres med 28 dages varsel i relevante lokale medier. 
 

§ 8  Tegningsret og hæftelse 
 
Stk. 1. Lokalrådets bestyrelse tegnes juridisk og økonomisk af minimum to af de følgende  
            personer: Formanden, næstformanden og kassereren. De tegningsberettigede  
            opretter en bankkonto i foreningens navn.  
Stk. 2. Foreningen må ikke stifte gæld. Lokalrådets bestyrelse hæfter alene for foreningens  
            formue. Lokalrådets bestyrelse tegner bestyrelsesforsikringer for  
            bestyrelsesgruppen. 
 

§ 9  Opløsning 

Stk. 1. Foreningen kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 5 af   
            Lokalrådets bestyrelsesmedlemmer. Opløsningen skal ske på et borgermøde. 
 

Stk. 2. Et borgermøde kan opløse lokalrådet med 3/4 flertal af fremmødte på 2 på  
            hinanden følgende borgermøder. 
 

Stk. 3. Ved foreningens opløsning træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af  
            evt. opsparet formue. Denne skal tilgå almennyttige formål i lokalrådets  
            dækningsområde. 
 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. november 2015. 
 

 


