VEDTÆGTER
§ 1 – Navn.
Stk. 1 – Foreningens navn er Lokallisten.

§ 2 – Formål.
Stk. 1 – At medvirke til at der føres en kommunalpolitik, som er grundlagt på
samarbejde uden hensyntagen til partipolitiske synspunkter, og som henvender
sig til alle borgere i Hjørring kommune uanset deres landspolitiske ståsted.
Stk. 2 – At medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for en værdig og hel
tilværelse for borgerne i Hjørring kommune.
Stk. 3 – At medvirke til at Lokallistens arbejde er funderet på dialog, åbenhed,
handlekraft og skabelse af konstruktive og synlige resultater.
Stk. 4 – At medvirke til at koordinere initiativer og idéer til gavn for
byrådsarbejdet.
Stk. 5 – At medvirke til at opstille enkeltpersoner, der er medlem af listen, til valg
af byrådet i Hjørring Kommune.

§ 3 – Medlemmer.
Stk. 1 – Som medlem kan optages enhver, som er bosiddende i Hjørring
Kommune.
Stk. 2 – Anmodning om optagelse som medlem kan afvises af bestyrelsen,
såfremt bestyrelsen er vidende om, at pågældende har foretaget sig handlinger,
der, hvis de var begået af et medlem, ville have medført eksklusion.
Stk. 3 – Et sådant afslag kan ved bestyrelsen eller ved pågældende selv prøves
på først kommende ordinære generalforsamling.

Stk. 4 – Som støttemedlem kan optages enkeltpersoner, grupper eller
virksomheder, når disse ønsker at støtte foreningens arbejde.
Stk. 5 – Støttemedlemmer har ikke stemmeret, men har ret til at deltage i
foreningens daglige arbejde med synspunkter, inspiration, praktiske
arrangementer og lignende.

§ 4 – Kontingent
Stk. 1 – Kontingent for medlemmer af Lokallisten fastsættes på den årlige
generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
Stk. 2 – Skylder et medlem kontingent, og medlemmet på trods af påkrav herom
ikke betaler det skyldige beløb inden en måned fra fremsendt rykkerskrivelse,
skal det pågældende medlem skriftligt meddeles, at denne er udelukket af
foreningens medlemsliste og ikke kan optages på ny, før det skyldige beløb er
betalt.

§ 5 – Bestyrelsen.
Stk. 1 – Bestyrelsen vælges blandt de tilstedeværende medlemmer på
generalforsamlingen, og den består af 7 medlemmer. Det bør tilstræbes, at
bestyrelsens sammensætning er bredt geografisk og fagligt dækkende.
Stk. 2 – Medlemmer, der ikke er til stede, kan vælges ved et til bestyrelsen
fremlagt skriftligt tilsagn senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3 – Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med
formand, sekretær, som tillige er næstformand, og kasserer. Alle medlemmer af
bestyrelsen skal være formueretlig myndige og medlem af Lokallisten. Der
vælges desuden på generalforsamlingen 3 suppleanter til at supplere
bestyrelsen i tilfælde af forfald.
Stk. 4 – Valget til bestyrelsen sker for en periode af to år, således at 4
medlemmer af bestyrelsen afgår i lige årstal og 3 medlemmer af bestyrelsen
afgår i ulige årstal.

Stk. 5 – Bestyrelsen arbejder ud fra den af generalforsamlingen vedtagne
forretningsorden. Forretningsorden og ændringer i denne skal godkendes på
generalforsamling.

5 – Generalforsamling.
Stk. 1 – Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, og denne er
åben for alle.
Stk. 2 – Generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Kun medlemmer har
stemmeret, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3 – Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til hvert enkelt medlem
samt i et medie, som dækker hele kommunen, med følgende dagsorden:
1.

Velkomst ved formanden og valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Kassererens beretning og godkendelse af revideret regnskab.

4.

Fastsættelse af kontingent.

5.

Indkomne forslag.

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.

Valg af suppleanter.

8.

Valg af revisor.

9.

Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt.
Der skal tages skriftligt referat fra generalforsamlingen.
Stk. 4 – Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 30 dages
varsel.

Stk. 5 – Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag
vil blive meddelt på foreningens hjemmeside eller andet medie.
Stk. 6 – Dirigenten afgør i henhold til foreningens love og forretningsorden i
øvrigt alle spørgsmål på generalforsamlingen, hvorom der opstår tvist.
Stk. 7 – Når blot ét medlem på generalforsamlingen anmoder herom, skal
afstemning ske skriftligt.
Stk. 8 – Valgbar er alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 18 år.
Stk. 9 – Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal
medlemmer.
Stk. 10 – Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter reglerne for
indkaldelse til ordinær generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne skriftligt
anmoder om det med angivelse af samme begrundelse eller hvis et flertal i
bestyrelsen med begrundelse er enige om det.

§ 6 – Tegningsret.
Stk. 1 – Foreningen tegnes af formanden i forening med to øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2 – Bestyrelsen kan enkeltvis eller samlet meddeles prokura i forhold under
forretningsordenen.
Stk. 3 – Der kan ikke uden generalforsamlingens bemyndigelse optages lån eller
andre for foreningen økonomiske forpligtigelser, som ikke er omfattet af
forretningsordenen.

§ 7 - Eksklusion.
Stk. 1 – Et medlem kan af en enig bestyrelse ekskluderes fra foreningen, såfremt
medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter eller på anden måde
modarbejder foreningens arbejde.

Stk. 2 – Alle eksklusioner fremlægges
generalforsamling til godkendelse.

på

førstkommende

ordinære

Stk. 3 – Anmodning om genoptagelse som medlem kan fremsendes som forslag
til en ordinær generalforsamling.

§ 8 – Regnskab og revision
Stk. 1 – Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab for det forløbne år
afleveres senest 21 dage efter afslutningen af regnskabsåret til revisorerne til
godkendelse. Revisorerne afleverer senest 14 dage efter modtagelsen det
reviderede regnskab med påtegning til bestyrelsen.
Det reviderede årsregnskab og status med revisorernes påtegning og underskrift
fremlægges på foreningens ordinære generalforsamling til godkendelse.
Stk. 2 – På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen en
revisor og en revisorsuppleant. Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges til revisor.
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå foreningens
regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisorerne har til enhver tid
adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 9 – Vedtægterne.
Stk. 1 – Ændring af disse vedtægter kræver mindst 75% fremmøde af
medlemmerne på en generalforsamling, og at 66% af de fremmødte stemmer for
ændringen.
Stk. 2 – Såfremt der ikke er fremmødt det fornødne antal medlemmer på ordinær
generalforsamling, kan vedtagelse ske på ekstraordinær generalforsamling med
tilslutning af 66% af de fremmødte.

§ 10 – Foreningens opløsning.
Stk. 1 – Beslutning om foreningens opløsning sker efter samme regler som
ændringer af vedtægter.

Stk. 2 – Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til almennyttige formål i
Hjørring kommune.

§ 11 – Vedtægtsændringer.
Stk. 1 – Vedtægtsændringer således vedtaget på ekstraordinær
generalforsamling i Hjørring kommune i henhold til nedenstående datering og
underskrift fra mødedirigent.

Hjørring den ………. / ………….2006

………………………………………………………….
Dirigent

