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Vedtægter for Gørding Lokalråd 
 

§ 1 Formål 

 

Rådets navn er Gørding Lokalråd.  

Det er Lokalrådets formål at være bindeled mellem Gørding Sogn og Esbjerg Kommune.  

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen 

samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.  

Lokalrådet har til ansvar at indkalde til et årligt repræsentantskabsmøde, og afholde orienteringsmøder om 

relevante emner. 

  

§ 2 Afgrænsning 

  

Lokalrådet virker indenfor Gørding Sogn  

  

§ 3 Lokalrådets sammensætning 

 

Lokalrådet består af 9 medlemmer, som vælges på følgende måde:  

7 medlemmer vælges ud af repræsentantskabets midte for en periode på 2 år.  

2 medlemmer vælges ud af alle valgbare i Gørding Sogn for en periode på 2 år.  

Suppleanter kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret. 

  

§ 4 Repræsentantskabet 

 

Der dannes et repræsentantskab hvis medlemmer stilles af Sognets foreninger/ institutioner/ 

interesseorganisationer efter en forud fastlagt fordelingsnøgle. En forening/ institution/ interessegruppe kan 

få optagelse med 1 – 4 personer. Med ansøgningen skal følge vedtægter, samt antallet af navne, der ønskes 

optaget. Ansøgningen skal være formanden i hænde senest 10 dage før det årlige repræsentantskabsmøde, 

som afholdes indenfor perioden 1/10 – 15/11, hvor ansøgningen vil blive behandlet. Ophører en forening / 

institution / interesseorganisation, ophører deltagelse i repræsentantskabet samtidigt. Repræsentantskabet kan 

med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte supplere sig med nye medlemmer. 

  

Lokalrådet forestår, at repræsentantskabet skriftligt indkaldes til det ordinære møde:  

 

Repræsentantskabsmødet afholdes i perioden 1/10 til 15/11 med følgende dagsorden:  

 

1: Valg af skriftfører samt 2 stemmetællere.  

 

2: Valg af ordstyrer.  

 

3: Registrering af fremmødte repræsentanter.  

 

4: Lokalrådets formand aflægger beretning.  

 

5: Regnskab. (kun til orientering da regnskabet godkendes af Esbjerg kommune)  

 

6: Behandling af indkomne forslag, herunder optagelse af nye medlemmer samt antallet af repræsentanter. 
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7: Valg til Lokalrådet (vælges for 2 år). 

 

    Ulige år.: 3 medlemmer samt 1 suppleant.  

  

    Lige år: 4 medlemmer samt 1 suppleant.  

  

8: Valg af folkevalgte til Lokalrådet (vælges for 2 år, første år foretages der lodtrækning) samt 1 suppleant. 

    Alle fremmødte har stemmeret. 

 

9: Valg af 1 revisorer samt 1 suppleant. 

  

10: Eventuelt.  

 

Mødet er åbent for alle, men kun repræsentantskabet har stemmeret, dog har alle stemmeret til dagsordenens 

punkt 8.  

 

Forslag der af repræsenterende foreninger m.v. ønskes taget op til behandling skal være tilsendt Lokalrådets 

formand senest 10 dage før mødet afholdes. 

Formanden eller næstformanden, der ved forfald i enhver henseende træder i formandens sted, indkalder til 

repræsentantskabsmødet med udsendelse af dagsorden senest 7 dage før mødets afholdelse. Mødet 

annonceres desuden i Gørding Sogneblad eller husstandsomdelt avis senest 14 dage før mødets afholdelse.  

Lokalrådet udsender sammen med indkaldelse til repræsentantskabsmøde, og annoncering i Gørding 

Sogneblad, en oplysning om muligheden for at alle i Gørding Sogn kan opstille medlemmer til Gørding 

Lokalråd.  

 

Når mindst 8 medlemmer af Repræsentantskabet eller 100 borgere anmoder formanden for lokalrådet 

skriftligt derom, skal denne indkalde til ekstraordinær repræsentantskabsmøde inden 14 dage.  

Lokalrådet kan foranledige afholdt ekstraordinære repræsentantskabsmøder.  

 

Over repræsentantskabets møder føres en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af ordstyrer 

og godkendes af Lokalrådet på næstkommende møde. 

 

Lokalrådets formand og næstformand er også formand og næstformand for Repræsentantskabet. 

 

Orienteringsmøder 

 

Lokalrådet indkalder til orienteringsmøder, når der efter Lokalrådets vurdering er relevante emner, som har 

interesse for borgere i Gørding sogn. 

Da behovet for et orienteringsmøde kan opstå med kort varsel annonceres disse i dagspressen og/eller ved 

opslag i byen. 

 

§ 5 Valgbarhed til Lokalråd 
 

Medlemmer skal have fast bopæl i Gørding Sogn, og være valgbar som til kommunevalg. 

Der kan dispenseres ved et flertal i repræsentantskabet, hvis et medlem eller en suppleant har nær tilknytning 

til og er medlem af en forening i Gørding Sogn. 

Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har overordnede, ledende funktioner kan ikke opstilles til 

Lokalrådet. 
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§ 6 Valg af 2 folkevalgte medlemmer til Lokalrådet 

 

Gørding sogns borgere, foreninger, organisationer m.fl. kan opstille valgbare personer, som ikke har 

tilknytning til repræsentantskabet, til Lokalrådet. 

Medlemmer der opstilles skal have fast bopæl i Gørding sogn. 

Ved valg af de 2 personer til Lokalrådet har alle fremmødte på repræsentantskabsmødet stemmeret. 

Der vælges desuden en suppleant for disse. 

 

 

§ 7 Ansvar 
 

Formanden tegner Lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt.  

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det konstituerende møde 

efter ny sammensætning. Umiddelbart efter at konstitueringen har fundet sted meddeles sammensætning og 

konstituering til Esbjerg Kommune.  

Lokalrådet indkalder til et årligt repræsentantskabsmøde, og evt. orienteringsmøder.  

Lokalrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formand eller 

næstformand.  

Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.  

Rådets møder er lukkede.  

Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til hver tid eksisterende formue.  

Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen hæftelse. 

  

§ 8 Kassereren 

  

Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler.  

Regnskabsåret følger kalenderåret.  

Regnskabet forelægges Lokalrådet ved første møde efter regnskabsafslutningen.  

Der søges tilskud ved Esbjerg Kommune.  

Det kommunale tilskud kan kun anvendes i lokalrådet på samme måde som Kommunen lovligt ville kunne 

anvende pengene, d.v.s. til administration og ikke personligt tilskud.  

Øvrige midler søges skaffet ved tilskud fra foreninger i området samt fra fonde.  

Regnskabet skal godkendes af Esbjerg Byråd.  

 

§ 9 Sekretæren 

 

Sekretæren skal føre beslutningsreferat over møderne. 

 

§ 10 Vedtægtsændringer 

 

Ændringer af disse vedtægter kan ske med et flertal af de afgivne stemmer i Repræsentantskabet 

efterfulgt af en vedtagelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt senest 14 dage efter, med 

et flertal af de afgivne stemmer..  

Vedtægter og eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af Esbjerg Byråd.  

 

§ 11 Nedlæggelse: 

  

Lokalrådet kan kun nedlægges på et møde specielt indkaldt med kun dette ene punkt på dagsordenen og 

med 2/3 flertal blandt de stemmeberettige – eller ved lovgivning.  

Eventuel formue skal ved nedlæggelse af Lokalrådet gå til almene formål i området.  
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Således vedtaget på stiftende generalforsamling for Gørding Lokalråd den 13. september 2005.  

 

Dato: 13/9 2005. Dirigent: ________________________  

                                                        Kristian Holst  

 

Vedtægter ændret Gørding d. 25/10 2010. Dirigent: ______________________ 

                                                                                                Frede Nedergaard 

 

Vedtægter ændret: Gørding d.14/11 2012. Dirigent: ______________________ 

                                                                                                Frede Nedergaard 

 

Vedtægter ændret: Gørding d.15/11 2016. Dirigent: ______________________ 

                                                                                               Frede Nedergaard 

 

 

 

 

 

 

 


