
Visby Lokalråd 
Vedtægter 

1. Lokalrådets navn er Visby Lokalråd.  

2. Det er lokalrådets formål gennem fortsat udvikling at sikre, at Visby Sogn også i fremtiden er et godt 

sted at bo.  

3. Det er målet, at lokalrådet på almennyttigt grundlag skal virke som katalysator og koordinator for 

ildsjæle og foreninger i Visby Sogn. Lokalrådet skal lette kontakten mellem den enkelte borger/de 

lokale foreninger og kommunen.  

4. Rådet holder møde ca. én gang månedligt og ellers efter behov. 

5. Lokalrådet består af en bestyrelse på 5 – 9 personer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 

halvdelen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år. Rådet konstituerer sig ved første møde efter 

valget. Der vælges formand og kasserer.  

6. Alle der vil arbejde for lokalrådets vedtægter og visioner, kan vælges til Visby Lokalråd. Med et 

flertal af Lokalrådets medlemmer skal være bosiddende i Visby Sogn. 

7. Generalforsamlingen, er lokalrådets øverste myndighed. 

8. Den årlige generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende 

dagsorden: 

 Valg af dirigent 

 Bestyrelsens beretning 

 Regnskab 

 Indkomne forslag 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

 Valg af revisorer. Valgperioden er to år. Der afgår en revisor i lige år og en i ulige år. 

 Valg af 1 revisorsuppleant. Revisorsuppleant vælges hvert år. 

 Eventuelt 

9. Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før generalforsamlingen.  

10. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det 

nødvendigt. 

11. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal bestyrelsen have modtaget senest 8 dage 

før generalforsamlingen. 

12. Under Visby Lokalråd er der nedsat to faste udvalg: Et parkudvalg og et udvalg til drift af den 

tidligere Visby skole. 

Parkudvalget består af Lokalrådets bestyrelse suppleret med personer med særlig interesse for Visby 

Park. Parkudvalget har et selvstændigt regnskab, som Lokalrådets bestyrelse skal godkende, og som 

skal forelægges til orientering på lokalrådets generalforsamling. 

Udvalget for den tidligere Visby skole har en selvstændig bestyrelse med et medlem af hver af 

følgende foreninger. Visby Idrætsforening, Visby Spejderne og Visby Frivillige Brandværn samt 

Visby Børnehus og Lokalrådet. Medlemmer udpeges af de respektive foreninger: Beretning fra 

denne bestyrelse bliver fremlagt på Lokalrådets generalforsamling. 

13. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer 

for forslaget. Vedtægtsændringer skal fremgå som et selvstændigt punkt på dagsorden. 

Vedtægtsændringer godkendes af Tønder Kommune, før de kan træde i kraft. 

14. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på et møde indkaldt med dette særlige formål. På 

dette møde har hvert medlem en stemme. Vedtagelsen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede stemmer herfor. I tilfælde af foreningens ophør, træffes beslutning om 

anvendelse af foreningens formue, som dog skal anvendes til gavn for borgere i Visby Sogn. 

Anvendelse af formue, der er tilvejebragt af kommunale midler fra Tønder Kommune, skal desuden 

godkendes af Tønder Kommune. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formuen er 

gennemført. 



Vedtægtsændringer for Visby Lokalråd, er således vedtaget på generalforsamling 
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