
Vedtægter for Nordfyns Landdistriktsråd 
 §1 Status og hjemsted 
Landdistriktsrådet er en paraplyorganisation for lokalsamfundene i Nordfyns Kommune. 

Organisationen skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn. 

Organisationen har hjemsted i Nordfyns Kommune. 

§ 2 Formål og virke 
Organisationens formål er at varetage lokalsamfundenes interesser, at fremme deres udvikling og at søge 
at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundene i Nordfyns Kommune. 

Organisationen virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for 
lokalsamfundene/lokalrådene i Nordfyns Kommune med det overordnede formål at medvirke til skabelsen 
og vedligeholdelsen af levende, aktive og ansvarlige lokalsamfund. 

Organisationen kan fungere som lokalsamfundenes kontaktled til Nordfyns Kommune og øvrige relevante 
myndigheder og organisationer. 

§ 3 Opgaver 
Organisationens opgaver kan bl.a. være: 

- Varetagelse af overordnede fælles interesseområder for lokalsamfundene i relation til kommunen 
og andre myndigheder 

- Koordinere udarbejdelsen af overordnede visioner og politikker for lokalsamfundene 
- Forum for udveksling af ideer mellem lokalsamfundene 
- Koordinerende opgaver i relation til de enkelte lokalområder 
- Støtte til etablering og drift af projekter på tværs af lokalområder 
- Understøtte de enkelte lokalråd i udførelsen af deres opgaver 
- Informationsformidling, herunder drift af fælles it-portal 
- Repræsentere lokalsamfundene i relevante udvalg og organisationer 

§ 4 Organisering med repræsentantskab og bestyrelse 
Øverste myndighed for landdistriktsrådet er et repræsentantskab med 2 repræsentanter fra hvert 
lokalområde i Nordfyns Kommune. Disse repræsentanter udpeges af de enkelte lokalråd. 

Repræsentantskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt af og fra repræsentantskabets 
medlemskreds på følgende måde: 



Hvert år vælges på årsmødet bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode ved direkte og personlige valg. I 
år med lige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, og i år med ulige årstal vælges 3 medlemmer. 

På hvert årsmøde vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode. 

Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt. 

Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan ikke være medlemmer af repræsentantskabet. 

§ 5 Bestyrelsens konstituering og mødevirksomhed 
Bestyrelsen konstituerer sig senest 21 dage efter, at valg til bestyrelsen har fundet sted, med formand, 
næstformand, sekretær og kasserer. Sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen - er dette tilfældet, vil 
sekretæren skulle deltage i bestyrelsesmøderne, men ikke have stemmeret. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Møder i bestyrelsen afholdes efter behov, dog mindst 2  gange om året. 

Møder indkaldes skriftligt af formanden med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet.  
Møder kan dog i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel. 

Møder skal også indkaldes af formanden, hvis mindst 3 af bestyrelsens medlemmer udtrykker skriftligt 
ønske om dette over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet. 

Bestyrelsen udarbejder forslag til sin forretningsorden, der skal forelægges repræsentantskabet til 
godkendelse. Forretningsordenen kan indeholde regler om nedsættelse af et forretningsudvalg. 

Sekretæren fører repræsentantskabets og bestyrelsens beslutningsprotokol. 

§ 6 Repræsentantskabsmøde/ årsmøde 
Formanden indkalder til årsmøde i maj/juni.  Årsmødet varsles 2 uger før afholdelse ved annoncering på 
foreningens hjemmeside samt ved direkte skriftlig indkaldelse til repræsentantskabets medlemmer. 

Alle interesserede fra lokalsamfundene må deltage i årsmødet. 

Dagsorden for årsmødet 

1. Åbning af mødet ved formand. 

2. Valg af stemmetællere og dirigent. 

3, Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 



5. Godkendelse af budget for det løbende år. 

6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 

7. Valg til bestyrelse 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af to revisorer. 

10. Eventuelt 

Forlag til behandling på årsmødet skal indsendes til formanden senest d. 15. april for behandling på 
førstkommende årsmøde. 

Kun medlemmer af repræsentantskabet har stemmeret på årsmødet. 

Repræsentantskabet skal indkaldes af formanden, hvis mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet 
udtrykker skriftligt ønske herom over for formanden med angivelse af en dagsorden for mødet. 

§ 7 Udvalg 
Repræsentantskabet kan nedsætte stående udvalg eller ad hoc-udvalg efter behov. Disse udvalg arbejder 
under ansvar over for repræsentantskab/ bestyrelse. 

Samtlige udvalg skal altid i sig have mindst et medlem af bestyrelsen. 

§ 8 Økonomi og regnskab 
Organisationens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud, private bidrag og ved eventuelle aktiviteter. 

Organisationens regnskab følger kalenderåret.  

Kassereren udarbejder regnskabet, der efter godkendelse i bestyrelsen og foretaget revision forelægges på 
det ordinære årsmøde til godkendelse. 

Det reviderede regnskab skal offentliggøres på landdistriktsrådets hjemmeside senest 2 uger før årsmødet. 

Regnskabet revideres af to på årsmødet valgte revisorer. 

Organisationen kan formidle og bevilge midler til de tilknyttede lokalråd efter skriftlig ansøgning og 
efterfølgende dokumentation af forbrugte midler. 

Der kan ikke optages lån i organisationens navn. 

§ 9 Tegning og hæftelse 
Landdistriktsrådet i Nordfyns Kommune tegnes i forening af formanden og næstformanden eller 
kassereren. 



Organisationen hæfter for sine forpligtelser med den til organisationen hørende formue. 

Der påhviler ikke medlemmerne af repræsentantskabet eller bestyrelsen nogen personlig og/eller solidarisk 
hæftelse for organisationens forpligtelser. 

§10  Vedtægtsændringer 
Ændring af vedtægterne kan kun ske i forbindelse med et årsmøde. 

Forslag til vedtægtsændringer skal annonceres på landdistriktsrådets hjemmeside senest 2 uger før 
årsmødet sammen med indkaldelsen til mødet, og skal i øvrigt foreligge skriftligt til information på selve 
årsmødet. 

 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen. 

 §11 Opløsning af landdistriktsrådet 
Opløsning af landdistriktsrådet kan kun ske, hvis det besluttes på et årsmøde og et efterfølgende 
repræsentantskabsmøde, afholdt senest 3 måneder efter årsmødet, hvor halvdelen af de fremmødte 
stemmer herfor. 

Ved beslutning om opløsning af organisationen skal der samtidig træffes beslutning om en anvendelse af 
organisationens eventuelle formue, der skal tilgodese lokalsamfundene i Nordfyns Kommune. 


