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§ 1. Navn og hjemsted 

Den selvejende institutions navn er ”Vester Hæsinge egnens Udviklingsråd”, herefter kaldet 
Udviklingsrådet. Den selvejende institution har hjemsted på Birkevej 15 i Vester Hæsinge, Faaborg-
Midtfyn Kommune. Herudover har den selvejende institution binavnet ”X-Huset”.  
Institutionens CVR-nummer er 36638451 
 

§ 2. Formål 

Udviklingsrådets formål er: 
• At danne rammer om sociale og kulturelle aktiviteter og at medvirke til at skabe 

grundlag for udvikling i Vester Hæsinge, Gl. og Ny Stenderup og Sandholts-Lyndelse 
samt omgivende lokalområde. 

• At fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalsamfundets interessenter, 
politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundet og dettes 
fysiske, kulturelle og demokratiske værdier. 

• Være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er 
opgaven at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der er i 
lokalsamfundet. 

• At fungere som kontaktled til andre lokalområder, Fåborg-Midtfyn kommune samt øvrige 
relevante myndigheder, organisationer 

 

§ 3. Udviklingsrådets opgaver 

Stk.1. Udviklingsrådet arbejder med en langsigtet strategi for bosætning, udvikling og samarbejde 
mellem foreningerne, virksomheder, kommune og enkeltpersoner. 

Stk. 2. Udviklingsrådet søger at få størst mulig kompetence og påtager sig ansvaret for de opgaver, 
som kommunalbestyrelsen uddelegerer til udviklingsrådet. Endvidere er det Udviklingsrådets 
opgave at være naturlig høringspartner i alle spørgsmål vedrørende emner om lokalområdet, som 
behandles i kommunalbestyrelsen. 

Stk. 3. Hvor det er formålstjenligt, vil Udviklingsrådet samarbejde med andre lokalråd. 

Stk. 4. I tilfælde hvor emner berører andre lokale instanser, skal Udviklingsrådet søge kontakt med 
henblik på en drøftelse for at opnå det bedste fælles udkomme for vort område. 

Stk. 5. Enhver borger, som har fast bopæl i lokalområdet, har ret til at indbringe sager, som ønskes 
behandlet eller vurderet af Udviklingsrådet. 

Stk. 6. Udviklingsrådet beskæftiger sig ikke med personsager eller konflikter mellem 
borgere/grupper af borgere. 

Stk.7. Udviklingsrådet sørger for kommunikation til borgerne om forhold af lokal interesse. 
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Stk. 8. Udviklingsrådet sørger for, at der er en ledelse til X-Huset jvf. §12. 

Stk. 9. Udviklingsrådet nedsætter udvalg efter opgaver og behov, samt efter lyst og interesse fra 
lokalområdets borgere. Alle udvalg fungerer med reference til udviklingsrådet. 
 
§ 4. Udviklingsrådets medlemmer 
 
Stk. 1. Udviklingsrådet består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen blandt de 
opstillede kandidater. Der vælges 2 i lige år fra Gl. Stenderup og Vester Hæsinge samt 2 fra 
Sandholts Lyndelse og Ny Stenderup i ulige år. Det 5. medlem vælges uafhængig af geografi ulige 
år. 
Herudover vælges der på generalforsamlingen 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år og 
uafhængigt af geografi. 
 
Stk. 2. De 5 medlemmer vælges efter en modus, hvor alle fire lokalområder skal have en 
repræsentant i Udviklingsrådet. Det 5. medlem er den person, som får flest stemmer. 
 
Opstilles der i et valgår ikke en kandidat for det lokalområde, der har en plads på valg, besættes 
pladsen med den af de øvrige kandidater, der får flest stemmer fra et af de øvrige lokalområder. 
Vedkommende er dog så kun valgt for 1 år, således at der ved næste ordinære generalforsamling 
kan vælges en lokal kandidat for det resterende år af valgperioden. 
 
Stk. 3. Stemmeberettigede og valgbare er alle, der er fyldt 16 år, og har fast bopæl i lokalområdet. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
 
Stk. 4. Det siddende Udviklingsråd forestår valget, og der vælges to stemmetællere. 
 
Stk. 5. Valg til Udviklingsrådet gælder for to år. Undtaget er dog et valg midt i en periode, her 
gælder valget indtil næste ordinære valg. 
 
Stk. 6. Udviklingsrådet konstituerer sig efter hver generalforsamling med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær. 
 
Stk. 7. Kassereren kan hentes uden for rådets midte. Vedkommende har da tale-, men ikke 
stemmeret på rådets møder. 
 
Stk. 8. Frem til den første ordinære generalforsamling i 2017 indtræder den siddende X-Hus-
ledelse som Udviklingsråd. 
 

§ 5.Udviklingsrådets møder 

Stk. 1. Udviklingsrådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af rådet er til stede. 

Stk. 2. Udviklingsrådet indkaldes til ordinære møder mindst 6 gange årligt. Indkaldelsen ledsages 
af en dagsorden, som udsendes senest tre dage før afholdelsen af mødet. Formanden – og i hans 
fravær næstformanden – indkalder og leder møderne. 
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Stk. 3. Et emnespecifikt møde kan indkaldes med 8 dages varsel, hvis formanden eller mindst to 
andre i rådet ønsker en sag drøftet. 

Stk. 4. Ethvert medlem kan kræve et punkt på dagsordenen ved henvendelse til formanden. 

Stk. 5. Der laves referat af rådets beslutninger og disse offentliggøres senest 14 dage efter mødet.  

Stk. 6. Udviklingsrådet kan med minimum 8 dages varsel indkalde til borgermøder, såfremt det 
skønnes, at der er en særlig interesse om en sag, som skal viderebehandles i rådet eller rådet 
ønsker input fra borgerne i forbindelse med f.eks. afgivelse af høringssvar. 
 

§ 6. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Udviklingsrådet afholder hvert år inden 15. marts en offentlig generalforsamling med 
følgende dagsorden: 

 
1.                   Velkomst 
2.                   Valg af dirigent 
3.                   Valg af stemmetællere 
4.                   Beretning. 
5.                   Regnskab og budget 
6.                   Indkomne forslag 
7.                   Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter / visioner 
8.                   Valg af lokalrådsmedlemmer jf. § 4. 
9.                   Valg af to revisorer. 
10.                 Eventuelt. 

Stk. 2. Generalforsamlingen annonceres på hjemmesiden www.vesterhaesinge.dk senest 3 uger   
før mødets afholdelse. 

Stk. 3. Formandens beretning udsendes til udviklingsrådets medlemmer senest 4 dage før 
afholdelse af generalforsamling. 

Stk. 4. Forslag, som borgerne ønsker behandlet på generalforsamling, skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før mødets afholdelse, og formanden skal videresende til de øvrige 
rådsmedlemmer senest 4 dage før. 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller mindst tre medlemmer 
af udviklingsrådet. Indvarsling i henhold stk. 2 og dagsorden annonceres. 
 

http://www.vesterhaesinge.dk/
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Stk. 6 Udviklingsrådet har bemyndigelse til at udskifte de to valgte revisorer (personer) med en 
registreret eller statsautoriseret revisor. 

§ 7.Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal offentliggøres på hjemmesiden senest en uge før 
Generalforsamlingen. 

Stk. 3. Vedtægtsændringer kan gennemføres, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 
generalforsamlingen kan stemme herfor. 

Stk. 4. Vedtægterne skal altid være i overensstemmelse med lovgivningen om lokalråd. 

§ 8. Udviklingsrådets økonomi 

Stk.1. Udviklingsrådet forvalter de økonomiske midler, som stilles til rådighed af Faaborg- Midtfyn 
Kommune eller andre indtægtskilder, fonde, frivillige bidrag, indtægtsgivende aktiviteter m.m. 

Stk.2. Regnskabet følger kalenderåret og forelægges på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 3. Udviklingsrådet har desuden det økonomiske ansvar forbundet med nedsatte driftsgrupper, 
drift af X-Huset mv. 

§ 9 Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Udviklingsrådet hæfter over for tredjemand kun med sin formue. 

Stk. 2. Udviklingsrådet tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere 
bestyrelsesmedlem i forening i forbindelse med væsentlige økonomiske dispositioner. 

Stk. 3. Der kan meddeles bankfuldmagt for eksempel til en kasserer.    

Stk. 4. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens 
generalforsamling. 

§ 10. Udtræden af rådet 

Stk. 1. Rådsmedlemmer, der fraflytter lokalområdet udtræder af rådet fra samme dato de er 
afmeldt Folkeregistret. 
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Stk. 2. Rådsmedlemmer, der opnår valg til kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller folketinget 
udtræder af rådet samme dato de indtræder. 

Stk. 3. Rådsmedlemmer kan efter eget ønske når som helst straks udtræde af rådet. Ved 
førstekommende generalforsamling genbesættes mandatet for restperioden. 

 

§ 11. Opløsning. 

Stk. 1. Hvis Udviklingsrådet skal nedlægges, kan det ske, hvis det besluttes på to efter hinanden 
følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme 
herfor. Der skal være min. 2 uger mellem de to generalforsamlinger. 

Stk. 2. Det afgøres på den sidste generalforsamling, hvad rådets eventuelle midler skal anvendes 
til, men midlerne skal anvendes i lokalområdet. 

§ 12. X-Huset 

Denne paragraf omhandler bygningen ”X-Huset”, som hører ind under Udviklingsrådet. 

Stk. 1. Opgaven for X-Huset er at drive og udvikle faciliteter til gavn for lokalområdets borgere og 
foreninger. 

Stk. 2. Der nedsættes en bestyrelse bestående af 1 medlem fra Udviklingsrådet, driftslederen, en 
repræsentant for husets brugere, som vælges på et årligt brugermøde samt en ekstern udpeget af 
Udviklingsrådet. Kan der ikke vælges en repræsentant fra husets brugere, kan Udviklingsrådet 
udpege et ekstra medlem. 

Stk. 3. Ledelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Der kan trækkes på 
Udviklingsrådets kasserer i økonomiske spørgsmål eller opgaver. 
Ledelsen udarbejder forretningsorden, der skal godkendes af Udviklingsrådet. 
Hvert medlem af ledelsen kan til enhver tid anmode om, at en beslutning løftes op til endelig 
stillingtagen i Udviklingsrådet. 

Stk. 4. Ledelsen skal udarbejde et budget for X-Huset, som efterfølgende skal godkendes af 
Udviklingsrådet.  

Stk. 5. X-Huset stiller lokaler gratis til rådighed for Udviklingsrådet til årsmøder/generalforsamling, 
møder i Udviklingsråd, og aftalte arrangementer. 
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Disse vedtægter afløser tidligere vedtægter og er vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 24. 
november 2016 

  

Dirigent ____________________________________________ 
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