Vedtægter for Vokslev Samråd
§ 1 Samrådets formål

Stk. 1 Samrådets formål er at styrke landsbyen Vokslev med et kulturelt, socialt og praktisk fællesskab, der gør landsbysamfundet Vokslev til et attraktiv sted at bo.
Stk. 2
til:
•
•
•
•
•

Foreningens aktiviteter kan være udførende, koordinerende eller rådgivende i henseende
intern information og kommunikation
synliggørelse af Vokslev i omverdenen
fælles kontaktflade for Vokslev overfor offentlige myndigheder og andre instanser
aktiviteter og arrangementer
fysiske anlæg

§ 2 Medlemskab af Samrådet

Stk. 1 Medlemmer af foreningen er:
1. myndige personer, der er bosat i Vokslev Sogn eller
2. myndige personer, som er medlem af en af de foreninger/institutioner i Vokslev Sogn, som
Borgerforeningen repræsenterer. For tiden er dette følgende foreninger/institutioner:
• Vokslev Forsamlingshus
• Vokslev Friskole
• Støtteforeningen for Vokslev Friskole
• Vokslev Idrætsforening
• Støtteforeningen for Vokslev Idrætsforening
• Menighedsrådet for Vokslev Kirke
• Vokslev Håndboldklub

§ 3 Samrådets virke

Stk. 1 Samrådet fungerer som en paraplyorganisation i forhold til de organisationer, som ønsker
at være repræsenteret i Samrådet.
Stk. 2 Samrådet skal arbejde på, at de eksisterende foreninger og institutioner
• støtter hinandens aktiviteter til fordel for Vokslev som helhed
• koordinerer deres aktiviteter, så de ikke modarbejder hinanden
• samarbejder om nye fælles mål
Der udover kan Samrådet give støtte af enhver art til de enkelte foreninger eller institutioner,
når dette vurderes at være til gavn for helheden.

Stk. 3 Samrådet har ingen myndighed overfor de enkelte foreninger eller institutioner.
Stk. 4 Samrådet kan selv iværksætte aktiviteter og initiativer af enhver art, når dette ikke kolliderer
med de eksisterende foreningers og institutioners traditionelle aktiviteter eller påfører disse en
skadelig konkurrence.

§ 4 Økonomi

Stk. 1 Samrådet bemyndiges gennem vedtægten til at kunne søge om tilskud fra legater, fonde og
styrelser, såvel for Vokslev som helhed, som for aktiviteter der er tværgående i forhold til de eksisterende foreninger/institutioner. Samrådet kan endvidere modtage donationer, tilskud og betaling
for aktiviteter og ydelser.
Stk. 2 Samrådets midler skal være placeret i et dansk pengeinstitut til markedsrente. Regnskabsåret går fra 1.1 til 31.12.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsen dannes ved henholdsvis udpegning og valg på følgende måde:
1 medlem udpeget af Vokslev Forsamlingshus
1- Vokslev Friskole
1- Vokslev Idrætsforening
1- Menighedsrådet ved Vokslev Kirke
2 medlemmer valgt på generalforsamlingen
Hver af de øvrige foreninger/institutioner, som er repræsenteret i Samrådet, har ret til at
udpege et medlem til bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer skal opfylde Samrådets kriterium for medlemskab.
Stk. 3 Et bestyrelsesmedlem kan kun samtidig repræsentere én forening/institution eller være
valgt på generalforsamlingen.
Stk. 4 Udpegning gælder for 2 år af gangen. Perioden starter og slutter ved de ordinære generalforsamlinger. Der skal være kontinuitet i bestyrelsen med forskudte udpegninger og valg på følgende måde:
Ved lige årstal udpeges:
• 1 medlem fra Vokslev Forsamlingshus.
• 1- Vokslev Friskole.
• 1valgt på generalforsamlingen.
Ved ulige årstal udpeges:
• 1 medlem fra Vokslev Idrætsforening.
• 1- Menighedsrådet ved Vokslev Kirke.
• 1valgt på generalforsamlingen.

Stk. 5 Hvis et bestyrelsesmedlem melder sig ud af den forening/institution, som medlemmet repræsenterer, udtræder medlemmet samtidig også af bestyrelsen. Den pågældende forening/institution skal derfor udpege en ny repræsentant for resten af den 2-årige periode.

§ 6 Bestyrelsens konstituering

Stk. 1
•
•
•

Bestyrelsen konstituerer sig selv med:
Formand
Kasserer
Sekretær

Stk. 2 Konstitueringen følger den navngivne person, ikke den udpegede forening/institution.
Stk. 3 Konstituering foretages for 1 år ad gangen umiddelbart efter generalforsamlingen.
Stk. 4 Hvis et konstitueret medlem erstattes af en suppleant, skal der foretages gen-konstituering
af den pågældende post.

§ 7 Bestyrelsens møder

Stk. 1 Bestyrelsesmøder afholdes på formandens foranledning, eller når mindst 2 medlemmer af
bestyrelsen ved henvendelse til formanden ønsker møde afholdt. Der skal afholdes mindst 2 møder årligt.
Stk. 2 Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde med mindst 1 uges varsel og med angivelse af, hvilke sager der vil blive behandlet.
Stk. 3 Bestyrelsesmøder er principielt åbne og kan overværes af foreningens medlemmer uden
stemmeret. Bestyrelsen kan dog beslutte at lukke et dagsordenpunkt, hvis særlige hensyn taler
derfor.
Stk. 4 Bestyrelsesmøder ledes af formanden.
Stk. 5 Første punkt på ethvert møde er de fremmødtes godkendelse af dagsordenen for mødet.
Stk. 6 Der føres en kortfattet beslutningsprotokol, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Lukkede punkter føres i en tilsvarende lukket beslutningsprotokol. Ethvert medlem har
ret til at få sin mening kortfattet optaget i protokollen.
Stk. 7 Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder punktet. Sagen kan
derefter genoptages på dagsordenen for det følgende møde.

§ 8 Ansvar og kompetence

Stk. 1 Foreningen tegnes juridisk af formanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Der kan ikke gives prokura til personer eller instanser udenfor bestyrelsen.
Stk. 3 Kassereren er anvisningsberettiget for beløb op til kr. 10.000,00 excl. moms. Større beløb
kræver formandens medunderskrift.
Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage honorar for deres bestyrelsesarbejde. De hæfter ikke personligt for Samrådets eventuelle gæld.

§ 9 Uddelegering

Stk. 1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, udpege kontaktpersoner og bemyndige forhandlingspersoner til at varetage beskrevne opgaver for Samrådet med reference til formanden.

§ 10 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er Samrådets højeste myndighed.
Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling i perioden marts – maj måned. Generalforsamlingen skal afholdes i Vokslev sogn.
Stk. 3 Generalforsamlingen skal varsles offentlig i lokalavis eller foreningsblad mindst 4 uger før
med angivelse af:
• Tid
• Sted
• at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt
mindst 2 uger før.
Stk. 4
•
•
•
•
•
•
•

Dagsordenen skal minimalt indeholde følgende punkter:
Beretning fra formand
Fremlæggelse af revideret regnskab
Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Valg af 1 suppleant for de 2 bestyrelsesmedlemmer der er valgt på generalforsamlingen.
Valg af 1 revisor
Indkomne forslag
Eventuelt (punkter under eventuelt kan ikke sættes til afstemning)

Stk. 5 Sager afgøres normalt ved simpelt stemmeflertal. Alle medlemmer har 1 stemme på generalforsamlingen.
Stk. 6 Sekretæren er ansvarlig for udarbejdelse af referat af generalforsamlingen.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel, terminer
og forudsætninger som ved den ordinære generalforsamling.

§ 12 Ændringer af vedtægterne for Samrådet

Stk. 1 Forslag til ændringer af vedtægterne skal fremlægges skriftligt.
Stk. 2 Beslutning om ændring af vedtægterne forudsætter stemmeflertal ved 2/3 af alle fremmødte
medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 13 Opløsning af Samrådet

Stk. 1 Beslutning om opløsning af Samrådet forudsætter stemmeflertal ved 2/3 af alle fremmødte
medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2 Hvis forslag om opløsning af foreningen er vedtaget på første generalforsamling, er bestyrelsesmedlemmers mandat automatisk fastlåst. Det betyder, at de ikke kan udtræde af bestyrelsen, indtil enten beslutningen er omgjort på en følgende generalforsamling, eller afviklingsforretningen er endelig afsluttet.
Stk. 3 Ved Samrådets eventuelle opløsning skal overskydende midler doneres til fordel for ungdomsarbejde i Vokslev Sogn.

Vedtaget på generalforsamlingerne d. 6. februar 2006 og d. 9. maj 2006.
Navneforandring fra Vokslev Borgerforening til Vokslev Samråd vedtaget
på generalforsamlingerne d. 18. april 2007 og d. 25. juni 2007.

_____________________________
Leo Helmer – formand

______________________________
Poul Erik Christensen – sekretær

_____________________________
Albert F. Andersen – kasserer

______________________________
Gert Espersen

_____________________________
Jørgen Christensen

______________________________
Anne Marie Buus Jensen

