NUVÆRENDE VEDTÆGTER FOR
ALSØNDERUP SOGNS LOKALRÅD

Forslag til nye vedtægter

1. Formål

§ 1 Navn og virkeområde
Rådets navn er Alsønderup Sogns Lokalråd
og rådets dækker geografisk området
mellem Gribskov og Arresø med
landsbyerne Alsønderup, Bendstrup,
Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og
Tulstrup og omkringliggende områder.
Rådets adresse er den til enhver tid
værende formands adresse.

1.1 Alsønderup Sogns Lokalråd (herefter
kaldet Lokalrådet) virker til fremme for
Alsønderup
Sogn som lokalsamfund.
1.2 Lokalrådet virker til styrkelse af
beboernes fællesskab og samhørighed, som
dette kommer til
udtryk gennem foreninger, institutioner,
selskaber og virksomheder tilknyttet
lokalsamfundet.
1.3 Lokalrådet tilstræber at formidle
lokalsamfundets medindflydelse på udefra
kommende
forslag eller afgørelser, som særligt vil
berøre dette lokalsamfund.
1.4 Lokalrådet er partipolitisk neutralt.

§ 2 Lokalrådets formål
Lokalrådets formål er aktivt at arbejde for
lokalområdets og borgernes interesser og
fremme den lokale udvikling i Alsønderup,
Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam,
Nejede og Tulstrup og omkringliggende
områder bl.a. ved:
At være den lokale dialogpart med det
offentlige, herunder Hillerød Kommune og
Region Hovedstaden og agere som en
samlet stemme for lokalområdet
At være paraplyorganisationen for
områdets foreninger, handels-/erhvervsliv,
institutioner, landbrug og borgere og
derigennem fungere som et koordinerende
forum, der kan bidrage til at fremme
udviklingen i området
At arbejde visionært og struktureret med
områdets udvikling
At synliggøre lokalområdets unikke værdier
og dermed gøre området til et endnu mere
attraktivt sted at bo, leve og virke
Lokalrådets daglige arbejde ledes af en
bestyrelse valgt af henholdsvis
lokalområdets foreninger og institutioner
og blandt de fastboende borgere i
Alsønderup sogn.
Lokalrådet er uafhængig af partipolitiske
hensyn.

2. Opgaver
2.1 Lokalrådet søger at opsamle
lokalsamfundets og de lokale foreninger og
institutioners ønsker
til offentlige myndigheder om forhold i
lokalsamfundet. Lokalrådet formidler, at
disse ønsker
når frem til rette myndighed og så vidt
muligt drøftes med myndigheden. Hvor det
ønskes,
yder Lokalrådet beboergrupper
formidlingsbistand og forhandlingsbistand
over for
myndigheder i spørgsmål, som Lokalrådet
kan støtte.
2.2 Lokalrådet tilstræber god kontakt til
Byrådet og Byrådets faste udvalg, med de
politiske
grupper i Byrådet, samt med forvaltningerne
i Hillerød Kommune. Lokalrådet er inden
for
disse vedtægters rammer af de tilsluttede
foreninger m.v. bemyndiget til at virke som
kontaktled for lokalsamfundet til Hillerød
Kommune og andre myndigheder i
spørgsmål af
rimelig bred interesse for lokalsamfundet.
2.3 Lokalrådet kan virke som talerør udadtil
om lokalsamfundets fælles anliggender, og
Lokalrådet v/ formand/næstformand har
adgang til at udtale sig over for pressen.
2.4 Lokalrådet skal lade afholde offentlige
møder i lokalsamfundet, hvor
repræsentanter for
Byrådets politiske partier og
lokalsamfundets beboere kan mødes. Det
tilstræbes at holde
mindst 2 møder i hver byrådsvalgperiode.
2.5 Lokalrådet kan i øvrigt lade afholde
møder om anliggender, som berører
lokalsamfundet. Til
disse møder kan indbydes repræsentanter
for stedlige foreninger og institutioner
og/eller
lokalsamfundets beboere.
2.6 Lokalrådet tilstræber at bruge lokale,
husstandsomdelte blade til information om
Lokalrådets
virksomhed.
2.7 Lokalrådet har til opgave at udarbejde

§ 3 Lokalrådets opgaver
Lokalrådet formidler kontakt til byrådets
faste udvalg og med forvaltningen i Hillerød
kommune og andre myndigheder.
Lokalrådet virker som talerør udadtil om
lokalsamfundets fælles anliggender og
lokalrådets
bestyrelse/formand/næstformand udtaler
sig til pressen.
Lokalrådet afholder offentlige møder i
lokalsamfundet, hvor repræsentanter for
byrådets politiske partier og
lokalsamfundet borgere kan mødes. Det
tilstræbes at holde 2 møder i hver
byrådsvalgperiode.
Lokalrådet afholder derudover åbne
borgermøder om anliggender, som berører
lokalsamfundet s udvikling.
Lokalrådet bruger lokale husomdelte blade
og vores hjemmeside/sociale medier m.v.
til information om lokalrådets arbejde og
oplysningsmateriale

og formidle oplysningsmateriale om
lokalsamfundet.

3. Afgrænsninger
3.1 Lokalrådet respekterer de pligter og
rettigheder, som ved lovhjemmel er tillagt
skolebestyrelser, forældreråd og
menighedsråd.
3.2 Lokalrådet respekterer beslutninger
truffet i enighed i de tværgående
samarbejdsorganer, som
er oprettet indbyrdes mellem henholdsvis
idrætsforeningerne og de private
vandværker inden
for Hillerød Kommunes geografiske
område. Lokalrådet respekterer tilsvarende,
at
Kulsviergården og Alsønderup Skytte-,
Gymnastik- og Idrætsforening som hidtil
selv
forhandler egne forhold, herunder
spørgsmål om kommunale tilskud, direkte
med Hillerød
Kommune.

4. Lokalrådets medlemmer
4.1 Enhver forening, som helt eller i
hovedsagen er hjemmehørende i
lokalsamfundet, kan være
tilsluttet Lokalrådet.
4.2 Selvejende institutioner kan tilsvarende
være tilsluttet.
4.3 Brugervalgte bestyrelser, råd eller
lignende for offentlige institutioner i
lokalsamfundet kan
være tilsluttet med de begrænsninger i
pligter og rettigheder i forhold til Lokalrådet
som deres
offentlige tilhørsforhold medfører.
4.4 Lokalrådet kan i øvrigt afgøre
optagelsesønsker fra selskaber eller andre,
som falder uden for
ovennævnte medlemskreds.

§ 4 Afgrænsninger for Lokalrådets
virksomhed
Lokalrådet respekterer de pligter og
rettigheder, som ved lovhjemmel er tillagt
skolebestyrelser, forældreråd og
menighedsråd.
Lokalrådet respekterer beslutninger truffet
i enighed i de tværgående
samarbejdsorganer, som er oprettet
mellem henholdsvis idrætsforeningen og de
private vandværker inden for Hillerøds
kommune.
Lokalrådet respekterer tilsvarende, at
Kulsviergården og Alsønderup skytte-,
gymnastik- og idrætsforening som hidtil
selv forhandler egne forhold, herunder
spørgsmål om kommunale tilskud, direkte
med Hillerød kommune.
§ 5 Lokalrådets medlemmer
Alle borgere, interessegrupper, foreninger
og institutioner med adresse i lokalområdet
eller som udøver en væsentlig del af deres
aktivitet i lokalområdet kan optages som
medlemmer af Lokalrådet.
Borgere optages som personlige
medlemmer mens foreninger optages som
kollektive medlemmer.
Lokalrådet kan i øvrigt afgøre
optagelsesønsker fra andre, som falder
uden for overnævnte medlemskreds.
§ 6 Stemmeret og valgbarhed
Enhver borger i Alsønderup sogn, der har
stemmeret ved kommunevalg i Hillerød har
stemmeret til valg til Lokalrådet og er
valgbar.
Foreninger, der er medlem af lokalrådet, og

ikke er kontingentrestance kan opstille
kandidater til bestyrelsen efter
bestemmelserne i § 9.
§ 7 Generalforsamling
Lokalrådet holder ordinær
5.1 Lokalrådet ledes af en bestyrelse, som
består af fem til ni bestyrelsesmedlemmer,
generalforsamling hvert år inden udgangen
der vælges
af oktober måned.
på den ordinære generalforsamling for 2 år
Dagsorden skal mindst indeholde:
ad gangen, idet der vælges skiftevis
Valg af dirigent og referent
minimum 3
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
og minimum 2 medlemmer. Genvalg kan
Fremlæggelse af det reviderede
finde sted. Generalforsamlingen afholdes
årsregnskab og godkendelse heraf
inden
Fremlæggelse af handlingsplan og budget
udgangen af oktober måned og indvarsles
for det kommende år
mindst fire uger før i lokalt blad og/eller den
Godkendelse af kontingent for det
lokale
presse. På generalforsamlingen vælges også kommende år
Indkomne forslag
to bestyrelsessuppleanter og to revisorer.
Valg til bestyrelsen i henhold til § 9
Bestyrelsen konstituerer sig selv og er
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
beslutningsdygtig, når mindst tre
Eventuelt.
bestyrelsesmedlemmer
er til stede. Såfremt en suppleant indtræder i
bestyrelsen, overtages det afgående
Generalforsamlingen varsles i LokalNyt
bestyrelsesmedlems acciennitet.
senest 21 dage inden afholdelsen af
Overgangsregel for det første år: På den
generalforsamlingen, hvis det ikke er muligt
ordinære generalforsamling i 2008 vælges
at annoncere generalforsamling i LokalNyt
blandt de
eller tilsvarende blad, indrykkes annonce i
opstillede bestyrelsesmedlemmer tre (3) for HillerødPosten. Alle foreninger, borgere
2 år og øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1
m.fl. der har oplyst deres mailadresse til
år.
Lokalrådet modtager indkaldelse plus andre
5.2
relevante materiale pr. mail.
5.3
Stemmeret på lokalrådets generalforsamling Forslag, der ønskes behandlet på
har beboere i lokalsamfundet, samt personer generalforsamlingen, skal være Lokalrådets
formand i hænde senest 14 dage før
med
generalforsamlingen. Forslag til
en særlig tilknytning til lokalsamfundet,
fortrinsvis med bopæl i Hillerød kommune. vedtægtsændringer skal indsendes til
formanden inden 1. oktober for at kunne
Valgbarhed forudsætter, at man er
behandles.
bestyrelsesmedlem eller.lignende i en af de
tilsluttede
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes,
foreninger eller institutioner m.fl. Der kan
hvis bestyrelsens formand, et flertal i
kun vælges et bestyrelsesmedlem fra hver
bestyrelsen, 5 foreninger eller 25
enkelt
personlige medlemmer kræver det og
tilsluttet medlem, dog kan der vælges to fra fremsender en motiveret dagsorden til
Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og
bestyrelsens formand. Den ekstraordinære
Idrætsforening, Kulsviergården og
generalforsamling skal annonceres i lighed
Alsønderup Vandværk.
med en ordinær generalforsamling og skal
5.4 På den ordinære generalforsamling
afholdes senest 4 uger efter formanden har
aflægger bestyrelsen beretning ved

5. Generalforsamling

formanden, og
regnskab forelægges m.h.p. godkendelse.
Bestyrelsen fremlægger til orientering
budget for
det kommende regnskabsår, som går fra
1.7.-30.6. Motiverede forslag til beslutning
skal
behandles, hvis de skriftligt er overdraget
formanden for bestyrelsen mindst to uger
før mødet
fra en stemmeberettiget, forslag om
vedtægtsændringer dog mindst seks uger
før.
5.5 Ordinær generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Forslag - herunder evt. nedsættelse af

modtaget anmodningen om indkaldelse.
§ 8 Afviklingen af generalforsamlingen
Afgørelser træffes ved simpelt
stemmeflertal uanset antal fremmødte.
Hver fremmødt har 1 stemme. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal ske, såfremt 5 af
deltagerne kræver dette, dog skal der altid
være skriftlig afstemning ved personvalg.

arbejdsgrupper

5. Fastsættelse af kontingent
6. Budget til orientering
7. Valg af
5 - 9 bestyrelsesmedlemmer
2 bestyrelsessuppleanter
2 revisorer
8. Eventuelt
5.6 Valg sker ved skriftlig afstemning,
dersom der er foreslået flere, end der skal
vælges.

6. Ledelse
6.1 Til drøftelse af spørgsmål kan
bestyrelsen indkalde til ekstraordinær
generalforsamling eller
indkalde til møde i det kontaktudvalg
mellem Lokalrådet og de tilsluttede
foreninger m.fl.,
som kan nedsættes efter pkt. 6.2.
6.2 Lokalrådets bestyrelse kan nedsætte et
kontaktudvalg, hvortil hver af de tilsluttede
foreninger
m.fl. udpeger mindst et af sine
bestyrelsesmedlemmer.
6.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger
ved almindeligt stemmeflertal – og i tilfælde
af
stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

§ 9 Ledelse
Lokalrådet består af 5 til 9
bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde
sted.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på
følgende måde:
Foreninger, institutioner og
interessegrupper kan besætte op til 5 af
bestyrelsens pladser.
Hvis foreninger, institutioner og
interessegrupper i fællesskab opstiller 5
kandidater, er disse direkte valgt til
bestyrelsen. Hvis foreninger, institutioner
og interessegrupper har opstillet mere end
5 kandidater, foretages der et valg mellem

6.4 Bestyrelsen kan inddrage enkeltpersoner
til særlige opgaver og kan nedsætte udvalg,
også
med medlemmer uden for sin egen kreds.
6.5 De tilsluttede foreninger m.fl. modtager
altid skriftlig indkaldelse forud for ordinær
eller
ekstraordinær generalforsamling og
kontaktudvalgsmøder.

på generalforsamlingen blandt alle
opstillede.
Alle fremmødte har ret til at deltage i dette
valg. De 5 kandidater opstillet af foreninger,
institutioner og interessegrupper der opnår
flest stemmer betragtes som valgt, mens
nr. 6 og 7 er suppleanter for de 5 valgte.
Efter valget af ovenstående
bestyrelsesmedlemmer vælges der blandt
alle Lokalrådets medlemmer et antal
bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen i alt
udgør 5-9 medlemmer.
Hvis der opstiller mere end det antal
kandidater, der skal bruges for at
bestyrelsen er på max. 9 medlemmer,
foretages der valg. De kandidater der opnår
flest stemmer betragtes som valgt, mens de
2 der har opnået flest stemmer uden at
blive valgt, er suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med en
formand, en næstformand, en kasserer og
en sekretær.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved
almindeligt stemmeflertal – i tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Overgangsbestemmelse

For fremover at kunne foretage valget til
lokalrådets bestyrelse således at ca. halvdelen
af bestyrelsens medlemmer er på valg det ene
år og den anden halvdel det efterfølgende år,
beslutter den ekstraordinære
generalforsamling i 2016 følgende:
Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen i
oktober 2015 fastsætter inden
generalforsamlingen i oktober 2016, hvilke
bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for 1 år og
hvilke, der er valgt for 2 år. På de efterfølgende
generalforsamlinger, skal der herefter alene
vælges det antal bestyrelsesmedlemmer, der
afgår.
Denne overgangsbestemmelse indskrives ikke i
Lokalrådets vedtægter.

7. Økonomi
7.1
7.2
Lokalrådets virksomhed hviler økonomisk
på kontingent fra de tilsluttede foreninger,
institutioner m.fl., samt på eventuelle
kommunale tilskud.
Kontingentet fastsættes, efter bestyrelsens
indstilling, hvert år på generalforsamlingen.
7.3 Kontingentopkrævning kan under
særlige omstændigheder fraviges af
bestyrelsen.

8. Vedtægtsændringer. Lokalrådets
ophævelse
8.1 Disse vedtægter kan ændres på en
ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling, når det er
angivet i indkaldelsen, at dagsordenen
indeholder et punkt om vedtægtsændringer.
Forslagene
herom skal mindst fire uger før være sendt
til de tilsluttede foreninger m.fl.
Vedtægtsændringer kan ske med almindelig
stemmeflerhed.
8.2 Lokalrådet kan ophæves på en ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling, hvis
det er
anført i indkaldelsen, at et forslag herom er
på dagsordenen, og indkaldelsen med
dagsordnen
er offentliggjort i den lokalt blad og/eller
den lokale presse mindst fjorten dage før.
To
trediedele af de fremmødte
stemmeberettigede skal stemme for
forslaget, for at det kan
vedtages.
8.3 I tilfælde af Lokalrådets ophævelse
fordeles Lokalrådets eventuelle formue
mellem de
tilsluttede foreninger efter den opløsende
generalforsamlings nærmere beslutning.

§ 10 Økonomi
Lokalrådets virksomhed hviler på
økonomisk på kontingent fra de tilsluttede
foreninger og institutioner samt på
eventuelle kommunale tilskud.
Kontingent fastsættes, efter bestyrelsens
indstilling, hvert år på generalforsamlingen.
Kontingentopkrævning kan under særlige
omstændigheder fraviges af bestyrelsen

§ 11 Vedtægtsændringer og Lokalrådets
nedlæggelse
Disse vedtægter kan ændres på en ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling, når
det er angivet i indkaldelsen, at
dagsordenen indeholder et punkt om
vedtægtsændringer.
Forslagene herom skal mindst 4 uger før
være sendt til lokalrådets medlemmer m.fl.
Vedtægtsændringerne kan ske med
almindelig stemmeflerhed.
Lokalrådet kan nedlægges på en ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling, hvis
det er anført i indkaldelsen, at et forslag
herom er på dagsorden, og indkaldelsen
med dagsorden er offentliggjort på
hjemmesiden og i den lokale presse
(LokalNyt eller HillerødPosten) mindst 28
dage før.
To tredjedele af de fremmødte
stemmeberettigede skal stemme for
forslaget, for at det kan vedtages.
I tilfælde af lokalrådets nedlæggelse
fordeles lokalrådets eventuelle formue
mellem de tilsluttede foreninger efter den
opløsende generalforsamlings nærmere
beslutning.

Disse vedtægter tiltrådtes af
generalforsamlingen den 8. september 1994
med senere ændringer
vedtaget på Borgermødet den 19. september
2001, ændringer vedtaget på
generalforsamlingen den
10. oktober 2007 samt ændringer vedtaget
på generalforsamlingen den 8. oktober 2008
og gældende
efter denne dato.
Dirigent
Ole Blaakilde
Referent
Nanna Lange Jensen
Bestyrelse
Carsten Riis
Hans Rasmussen
Nanna Lange Jensen
Ole Caspersen
Thomas Petersen

Disse vedtægter er godkendt på den
ekstraordinære generalforsamling 14.
september 2016
Underskrevet af Lokalrådets bestyrelse pr.
14. september 2016 samt den
ekstraordinære generalforsamlings dirigent

