
Veflinge Lokalråd 
Vedtægter samt ændringer 
 
§ 1   Virkeområde  
 
Veflinge Lokalråd har virkeområde i Veflinge Sogn i Nordfyns Kommune.  
 
 

§ 2   Veflinge Lokalråd har til formål:  
 
1. At opsamle gode ideer for liv, fællesskab og udvikling i Veflinge-området.  
2. At være koordinator for aktiviteter m.m., der sættes i værk i Veflinge-området.  
3. At være initiativtager til lokale projekter, som ligger uden for den enkelte forenings  
eller institutions naturlige indsats- og arbejdsområder og gennemføre disse gennem  
lokalt samarbejde evt ved inddragelse af eksterne partnere.  
4. At virke til fremme af samarbejde og forståelse mellem lokalområdets forskellige  
aktører og beboere samt sikre et højt informationsniveau.  
5. At varetage Veflinge-områdets interesser i samarbejde med andre.  
6. At formidle ansøgninger til Landdistriktsrådet og Nordfyns Kommune. 

 
 
§ 3   Lokalrådets sammensætning 
  
Veflinge Lokalråd består af 5 til 7 medlemmer, som vælges ved almindeligt valg for en 
periode på 2 år.  
Lige år er 3 medlemmer på valg, og ulige år er resten af rådets medlemmer på valg. 
Der vælges 2 suppleanter hvert år.  
 
Stemmeret og valgbarhed til Veflinge Lokalråd har enhver, som er fyldt 18 år, og som 
har fast bopæl i eller væsentlig tilknytning til Veflinge Sogn. 

 

§ 4   Økonomi 
 
Lokalrådet kan skaffe indtægter eventuelt ved kontingent og/eller donationer.  
Økonomiske midler fra Nordfyns Kommune m.fl. kan indgå i finansieringen af driften.  
Veflinge Lokalråd hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende 
formue. 
Der påhviler ikke Veflinge Lokalråds medlemmer nogen personlig hæftelse. 

Regnskabsåret følger kalenderåret.  



§5   Generalforsamling 
  
Generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april med følgende dagsorden:  
1. Valg af dirigent og referent  
2. Valg af 2 stemmetællere  
3. Formandens årsberetning  
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab  
5. Godkendelse af budget  
6. Behandling af indkomne forslag  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8. Valg af 2 suppleanter 
9. Valg af 2 revisorer  
10. Eventuelt  
Der indkaldes til årlig generalforsamling med mindst 3 ugers varsel.  
Veflinge Lokalråd vælger selv, hvordan indkaldelsen sker.  
Forslag til generalforsamlingen skal være Veflinge Lokalråd i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen og offentliggøres straks på veflingeportalen.dk  
Veflinge Lokalråd kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det vurderes at 
være nødvendigt. 
 
 

§ 6   Veflinge Lokalråds konstituering og virke 
 
Veflinge Lokalråd konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på 
konstituerende møde efter årets generalforsamling.  
Snarest muligt derefter meddeles sammensætningen til Nordfyns Kommune og til 
Landdistriktsråd Nordfyn. 
Lokalrådsmøder afholdes normalt kvartalsvis og desuden efter behov. 
Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 
Lokalrådet er uafhængigt af partipolitik. 
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 
Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer, deraf formanden eller 
næstformanden, er til stede. 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. 
Ethvert medlem kan sende en suppleant, til at deltage i lokalrådets møder. 
Der kan nedsættes ad hoc arbejdsudvalg med deltagelse af eksterne personer. 
Veflinge Lokalråd tegnes af formanden i forening med ét lokalrådsmedlem. 
 

§ 7   Information og kommunikation 

Veflinge Lokalråd holder sig løbende orienteret gennem informationer fra rådets 
medlemmer og fra lokalområdets foreninger og borgere. 

Veflinge Lokalråd sørger for, at beboerne i lokalområdet løbende holdes orienteret om 
lokalrådets arbejde og om initiativer, aktiviteter og arrangementer i Veflinge Sogn. 

Orientering vil bl.a. ske via Facebookgrupper og Veflingeportalen.dk 



§ 8   Vedtægtsændringer 

Ændringer af disse vedtægter og enkeltpunkter derunder kan ske på 
generalforsamlingen eller på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling, hvis  
mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for det.  

 

§ 9   Opløsning af Veflinge Lokalråd 

Beslutning om Veflinge Lokalråds opløsning kan træffes på samme måde som ved 
vedtægtsændringer dvs. hvis mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for. 

Derefter skal beslutningen bekræftes på en efterfølgende generalforsamling, der 
afholdes mindst 2 og højst 4 uger senere – nu ved simpel stemmeflerhed. 

Lokalrådets formue tilfalder almennyttige formål i lokalområdet efter 
generalforsamlingens beslutning. 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 8. marts 2012 

Revideret på generalforsamling d. 19. april 2023 


