
 
 

 

 

Vedtægter for LOKALRÅDET (Nors, Tved og Ø. Vandet). 

 

1.0 Navn og hjemsted. 

1.1 

Rådets navn er LOKALRÅDET ( Nors, Tved og Ø.Vandet)  med hjemsted i Thisted  

Kommune.   

2.0 Formål. 

2.1     

Lokalrådets formål er:     

- at virke for et godt og frugtbart samarbejde mellem borgerne i området.      

- at virke som koordinerende organ for områdets foreninger. 

- at være fælles organ, der i samspil med offentlige myndigheder og med fokus 

på lokalbefolkningens forhold kan varetage områdets sociale, kulturelle, 

fritidsmæssige, erhvervsmæssige, landskabelige og byplanmæssige interesser 

således at området fortsat fremtræder som et godt sted at bosætte sig. 

- at virke for skabelse af god trivsel for områdets beboere, bl.a. ved at være 

lydhør overfor ønsker om nye og eventuelt tværgående aktiviteter og tiltag og 

ved at foreslå løsninger til imødekommelse af disse ønsker. 

- at etablere, koordinere og drifte en fælles kalender, der kan være platform for 

orientering om foreninger og aktiviteter i området. 

- at Lokalrådet bliver en naturlig høringspart i alle spørgsmål vedrørende 

lokalområdet, der behandlet i byrådet. 

- at arbejde for oprettelse og koordinering af et frivillighedskorps. 

2.2  

Lokalrådet er uafhængigt af partipolitik. 



3.0 Medlemskab. 

3.1  

Alle personer med bopæl i Lokalområdets virkeområde udgør medlemsgrundlaget 
for Lokalrådet. 

3.2  

Alle foreninger (sammenslutning af foreninger), beboergrupper, brugerbestyrelser 

(ved institutioner og skoler m.v.), erhvervsliv, hvis virksomhed primært falder        

indenfor Lokalrådets virkeområde opfattes som værende medlemmer af Lokal-

rådet. 

4.0. Lokalrådets Bestyrelse. 

4.1  

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode på den               

årlige Årsforsamling. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 2 suppleanter for 1. 

år. I lige år vælges 3 medlemmer til Bestyrelsen og i ulige år vælges 4 medlemmer til 

Bestyrelsen. 

4.2. 

Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. 

5.0. Valg. 

Valgbare ved Årsforsamlingen er personer, som bor indenfor Lokalrådets 

virkeområde og som opfylder betingelserne for valgbarhed til kommunevalg. 

Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har en central overordnet/ledende 

funktion i Thisted Kommune kan ikke vælges til Lokalrådet. 

Stemmeberettigede ved Årsforsamlingen er alle valgbare og fremmødte borgere 

med bopæl inden for Lokalrådets virkeområde. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

 

 



6.0. Årsforsamling. 

6.1 

Bestyrelsen indkalder med mindst 2 ugers varsel til den årlige Årsforsamling, der 

afholdes i april måned. 

Årsforsamlingen annonceres i dagspressen og/eller husstandsomdelt blad eller 

lignende senest 2 uger før Årsforsamlingen. Desuden sendes der en opfordring til de 

i pkt. 3.2. omtalte foreninger m.v. om at stille med kandidater til valg til Bestyrelsen. 

Årsforsamlingen, der er åben for alle medlemmer (jfr. pkt. 3.0) afholdes med 

nedenstående dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af mødesekretær/referent samt 2 stemmetællere. 

3. Lokalrådets beretning. 

4. Forelæggelse af regnskab. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg til Bestyrelsen. (se pkt. 4.1.). 

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

Ved valg til bestyrelsen skal der tilstræbes en bred sammensætning med 

repræsentation fra foreningsliv, erhvervsliv og institutioner. 

6.2 

Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være Bestyrelsen(formanden) i hænde 

senest 1 uge før Årsforsamlingens afholdelse. 

6.3 

Såfremt mindst 50 borgere i Lokalrådets virkeområde med skriftligt forslag til 

dagsorden anmoder formanden om afholdes af ekstraordinær Årsforsamling, skal 

denne forestå indkaldelsen hertil efter forskrifterne for indkaldelse til den ordinære 

Årsforsamling. 

 

 

 



7.0. Lokalrådets virke og ansvar. 

7.1  

Lokalrådet forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene 

skal være formanden eller næstformanden. 

7.2 

Lokalrådet tegnes overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt af 

Bestyrelses formand. 

7.3 

Bestyrelsen er beslutningsdygtignår mindst halvdelen af Bestyrelsens medlemmer  

er til stede, herunder formand eller næstformand. Ved stemmelighed er 

formandens/næstformandens stemme afgørende. 

7.4 

Bestyrelsen fastsætter selv en eventuel forretningsorden. Sekretæren fører 

beslutningsreferat over Bestyrelsens møder. Referat fremsendes hurtigst muligt til 

Bestyrelsens medlemmer og lægges på lokal digital platform. 

7.5 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og/eller arbejdsgrupper bestående af 

interesserede borgere i det omfang det skønnes nødvendigt/hensigtsmæssigt. 

Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med nedsatte udvalg/arbejdsgrupper 

retningslinjer for disses arbejdsområder og arbejdsmåder. Nedsatte 

udvalg/arbejdsgrupper refererer til Bestyrelsen. 

Lokalrådets Bestyrelse er ansvarlig for indkaldelse af repræsentanter fra alle 

foreninger/arrangører i området med henblik på oprettelse/vedligeholdelse og 

koordinering af en fælles elektronisk kalender. Én eller to gange årligt. 

Bestyrelsen kan indkalde til informations- og debatmøder, når dette skønnes 

aktuelt/relevant. 

Hvis mindst 25 borgere anmoder Bestyrelsen om et debatmøde med et kendt og 

klart beskrevet formål, indkalder Lokalrådets Bestyrelse til dette med minimum 3 

ugers varsel. 

 



7.6 

Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler. Regnskabsåret er 1.1 – 31.12. 

7.7 

Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid eksisterende 

formue. Der påhviler ikke Bestyrelsens medlemmer nogen form for personlig 

hæftelse. 

7.8 

Der søges økonomiske midler til Lokalrådets virksomhed fra Thisted Kommune samt 

fra foreninger o.l. i området samt fra fonde m.v. 

8.0 Vedtægtsændringer. 

8.1 

Ændring af nærværende Vedtægter kræver Årsforsamlingens godkendelse og 

kræver at 2/3 af de stemmeberettigede blandt de fremmødte stemmer for 

ændringen. 

9.0 Nedlæggelse af Lokalrådet. 

9.1 

Nedlæggelse af Lokalrådet kan ske på en ekstraordinær Årsforsamling, hvor 2/3 del 

af de stemmeberettigede blandt de fremmødte skal stemme for. 

9.2 

Ved nedlæggelse af Lokalrådet tilfalder dets midler initiativer i Lokalrådets 

virkeområde, der lever op til Lokalrådets formål. 

9.3 

Den siddende/afgående Bestyrelse skal ved nedlæggelse af Lokalrådet sørge for 

bevarelse af rådets aktiver og fungere indtil til rådets midler er uddelt efter 

Årsforsamlingens beslutning. 

Således vedtaget på det stiftende møde den       8. april        2019 

 

Dirigent: Hans Jørgen Birk        Referent: Inger Svane 



 


