
                       BREDEBRO LOKALRÅD 

VEDTÆGTER 

 

1. Lokalrådets navn er Bredebro LOKALRÅD.                                  

Lokalrådet blev stiftet den 16. februar 2009. 

 

2. Det er lokalrådets formål at bidrage til Bredebros udvikling i overensstemmelse 

med borgernes ønsker, samt virke for et samarbejde mellem alle lokale 

interesser til gavn for befolkningen, områdets udvikling samt miljøet i området. 

Rådet kan i den forbindelse være kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige 

interesseorganisationer. 

 

3. Bredebro Lokalråd er et upolitisk sammensat råd. 

 

4. Bredebro Lokalråd består af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen 

konstituerer sig med formand m.m. 

 

5. Lokalrådet tegnes ved formanden. 

 

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsen er til stede. Alle 

beslutninger tages med almindeligt flertal. Står stemmerne lige bortfalder 

forslaget fra mødet. 

 

7. Generalforsamlingen, er Lokalrådets øverste myndighed. 

 

8. Den årlige generalforsamling holdes hvert år i februar måned med følgende 

dagsorden: 

 

 Valg af dirigent 

 Bestyrelsens beretning 
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 Regnskab 

 Indkomne forslag 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgperioden er to år 

3 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år 

4 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år 

1 suppleant vælges hvert år 

2 revisorer. Valgperioden er to år. 

Der afgår en revisor i lige år og en i ulige år. 

1 revisorsuppleant. Revisorsuppleant vælges hvert år. 

 Vedtægtsændringer til behandling 

 Eventuelt 

 

9. Alle borgere der bor i og/eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro, er 

medlem af Lokalrådet. Ønsker et medlem at gøre brug af valgbarhed eller 

stemmeret, kan medlemmet meddele dette på generalforsamlingen. Alle 

medlemmer over 16 år kan stemme og/eller lade sig vælge.  

 

10. Generalforsamlingen skal være lovligt indvarslet, det vil sige at det skal 

annonceres senest 14 dage før generalforsamlingen, i lokale medier/ Bindeleddet 

og på Bredebro Lokalråds hjemmeside. Samme regler gælder for ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

11.  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal bestyrelsen have   

modtaget senest 8 dage før generalforsamlingen 

 

12. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer 

kan vedtages ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer skal fremgå som 

selvstændigt punkt på dagsorden. 

 

13. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når et flertal af 

bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.  

 



BREDEBRO LOKALRÅD vedtægter (side 3) 

 

14.  Bestyrelsen administrerer Lokalrådets midler til gavn for Bredebro. Ved rådets   

opløsning tildeles alle midler, herunder også frivillige donationer eller tilskud til 

almene formål i Bredebro jfr. Pkt2. 

 

15.  Medlemmer af bestyrelsen hæfter ikke økonomisk, men derimod Lokalrådet    

med dens aktiver. 

 

16.  Opløsning af Bredebro Lokalråd kan kun ske ved en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning. 

 

 

Vedtægter, med ændringer, godkendt på generalforsamlingen, den 18.02.2020 

 

 

 

 


