Ulbjerg Lokalråd
Vedtægter
§ 1. Foreningens navn er Ulbjerg Lokalråd og blev stiftet den 8. maj 2007.
Foreningens hjemsted er: Ulbjerg, Viborg Kommune
§ 2. Foreningens formål er at fremme udvikling og sammenholdet på Ulbjerg-egnen til glæde for
alle egnens beboere, virksomheder og institutioner.
Lokalrådet kan koordinere medlemsgruppernes eller enkelte borgeres forslag til gennemførelse af
aktiviteter af interesse for lokalområdet, bistå med problemløsninger, afholder borgermøder,
samarbejde og forhandle med offentlige myndigheder samt valg af medlem til Viborg
Landsbysammenslutning.
Lokalrådet respekterer alle medlemmers ønske om egen forhandlingsret.
Lokalrådet informerer medlemmer og beboere i lokalområdet om initiativer og aktiviteter
§ 3. Medlemskab.
Lokalrådets medlemmer og bestyrelse er alle borgere som enten har interesse for, eller er
bosiddende i Lokalrådets naturlige område.
Som betalende medlemmer kan optages alle foreninger, virksomheder og andre grupperinger som
har lyst og interesse i at deltage i og støtte Lokalrådets arbejde.
§ 4. Ulbjerg Lokalråd ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, som vælges blandt alle
medlemmer, som er myndige, på Lokalrådets generalforsamling. Det valgte medlem af Viborg
Landsbysammenslutning deltager i bestyrelsesmødet. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen
fastsætter selv sin foreningsorden.
§ 5. Økonomi
Lokalrådets regnskabsår er kalenderåret.
Lokalrådets økonomi baseres på de betalende medlemmers kontingent, frivillige bidrag og ved at
ansøge fonde, pengeinstitutter mv. om tilskud.
Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
§ 6.
For Lokalrådets forpligtelser hæfter alene Lokalrådets formue.
Lokalrådets medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor Lokalrådet udover
kontingent.
Lokalrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af Lokalrådets formue eller udbytte af nogen
art.
Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes Lokalrådet af
den samlede bestyrelse.

§ 7.
Generalforsamlingen er Ulbjerg Lokalråds højeste myndighed. Den årlige generalforsamling
afholdes i februar måned i Ulbjerg.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning til godkendelse
4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. (der afgår
3 medlemmer i lige år og 3 i ulige år).
7. Valg af suppleanter. (Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted)
8. Valg af to revisorer. (Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted)
9. Valg af medlem til Viborg Landsbysammenslutning. (Valget gælder for et år).
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt
§ 8. Afstemningsregler på generalforsamlingen.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Se dog § 10 angående vedtægtsændringer. Hver
fremmødte har en stemme, Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot en fremmødt kræver det, dog kun ved personvalg.
Generalforsamlingen skal være lovligt indkaldt, dvs. at der er annonceret 14 dage før
generalforsamling på Ulbjerg Kultur- og Fritidscenters opslagstavle, på Ulbjerg-landsbys
hjemmeside, på Facebookgruppen ”bor i og omkring Ulbjerg” samt hos Købmand Skov.
Forslag til generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne finder
det nødvendigt, eller hvis mindst 25 medlemmer stiller skriftligt forslag herom til bestyrelsen.
Samme indkaldelsesansvarlige som til ordinær generalforsamling.
§ 10. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen ved at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for.
§ 11. Opløsning af Ulbjerg Lokalråd kan kun ske ved to på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen.
I tilfælde af opløsning skal en eventuel formue anvendes til gavn for Ulbjerg-egnen.
Vedtaget den 29. september 2020.

