VEDTÆGTER FOR ALSØNDERUP LOKALRÅD 2016
§ 1 Navn og virkeområde
Lokalrådets 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.
§ 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.
§ 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
§ 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 generalforsamling hvert år inden udgangen af oktober måned.
Dagsorden skal mindst indeholde:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf
Fremlæggelse af handlingsplan og budget for det kommende år
Godkendelse af kontingent for det kommende år
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen herunder suppleant samt evt. revisor og revisorsuppleant i henhold til § 9
Eventuelt.
Generalforsamlingen varsles i LokalNyt senest 21 dage inden afholdelsen af
generalforsamlingen, hvis det ikke er muligt at annoncere generalforsamling i LokalNyt eller
tilsvarende blad, indrykkes annonce i HillerødPosten. Alle foreninger, borgere m.fl. der har
oplyst deres mailadresse til Lokalrådet modtager indkaldelse plus andre relevante materiale
pr. mail.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Lokalrådets formand i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til

formanden inden 1. oktober for at kunne behandles.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsens formand, et flertal i bestyrelsen,
5 foreninger eller 25 personlige medlemmer kræver det og fremsender en motiveret
dagsorden til bestyrelsens formand. Den ekstraordinære generalforsamling skal annonceres i
lighed med en ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 4 uger efter formanden har
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.
§ 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 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 den kandidat der har opnået flest stemmer uden at blive valgt, er suppleant.
Alle valg gælder for to år, dog forskudt, således at 5 medlemmer er på valg i lige år og 4
medlemmer i ulige år såfremt bestyrelsen er på 9 medlemmer. Valget for suppleanter gælder
ligeledes i to år, således at der hvert år vælges en suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, en
næstformand, en kasserer og en sekretær.
Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som begge vælges for to år.

§ 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 deles lokalrådets eventuelle formue mellem de tilsluttede
foreninger efter den opløsende generalforsamlings nærmere beslutning.
Disse vedtægter er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 13. september 2016
Underskrevet af Lokalrådets bestyrelse pr. 3 september 2016 samt den ekstraordinære
generalforsamlings dirigent

Lokalrådets bestyrelse september 2016:
Hans Henrik Mortensen, formand

Merete Klem-Andersen, bestyrelsesmedlem

Peter Wilhjlem Nielsen, næstformand

Hugo Holm Hansen, bestyrelsesmedlem

Carlo Medici, kasserer

Ole Caspersen, generalforsamlingens
dirigent

Desiree Grandjean, bestyrelsesmedlem

