Vedtægter for Ans Lokalråd
§1

Lokalrådets navn er Ans lokalråd, som er begrænset ved Grønbæk sogn i Silkeborg
kommune.

§2

Lokalrådets formål er at være koordinerende for områdets foreninger og borgere, samt at
være Silkeborg kommunes samarbejdspartner i lokale spørgsmål. Lokalrådet kan tage
selvstændige initiativer for at fremme gode vilkår for områdets indbyggere, foreninger,
forretningsliv og institutioner.

§3

Lokalrådet består af 7 medlemmer som vælges ved afstemning blandt borgerne i Grønbæk
sogn. Valgbare er enhver person, som er over 16 år ved funktionsperiodens begyndelse, dog
er medlemmer af folketing, regionsråd og byråd ikke valgbare. Stemmeret har enhver person
som er over 16 år på den fastsatte valgdato. Valgperioden er 2 år. Navne på kandidater
afleveres til lokalrådet senest 5 uger før den fastsatte valgdato. Senest 14 dage før den
fastsatte valgdato offentliggøres kandidaternes navne.
Valget vil hvert 4. år finde sted samme dato som menighedsrådsvalget. Det mellemliggende
valg vil foregå i et lokale i Ans udpeget af Lokalrådet. Valget sker ved at afkrydse op til 3
kandidater på en stemmeseddel. De 7 kandidater, som har det største stemmetal, er herefter
medlem af lokalrådet. Såfremt ingen af de 7 kandidater, der har opnået størst stemmetal er
fra Grønbæk Borgerforenings område, indtræder den kandidat fra Grønbæk Borgerforenings
område, som har opnået det største stemmetal i lokalrådet, og den kandidat af de 7
kandidater der ellers var valgt, men har opnået det mindste stemmetal blandt de 7, bliver
herefter første suppleant. De efterfølgende kandidater, som ikke har opnået valg til lokalrådet,
er suppleanter i den rækkefølge, som deres stemmetal berettiger til.

§4

Hvis et lokalrådsmedlem flytter fra Grønbæk sogn, udtræder vedkommende automatisk af
rådet, og en suppleant tiltræder.

§5

Lokalrådets funktionsperiode begynder 1. januar, og regnskabsåret går fra 1. januar til 31.
december.

§6

Lokalrådet konstituerer sig selv umiddelbart efter, at det er valt med formand, næstformand,
kasserer og sekretær. Lokalrådet kan fastsætte sin egen dagsorden.

§7

Lokalrådet skal vælge 1 medlem til at deltage i Fællesrådsmøder

§8

Lokalrådet indkalder mindst 1 gang årligt inden 1. november til et offentligt borgermøde, hvor
rådet gør rede for sit arbejde og rådets regnskab fremlægges. Endvidere vælges en revisor
og en revisorsuppleant. Dette møde har følgende faste dagsordenpunkter:
1. Redegørelse for rådets arbejde i den forløbne periode
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Indkomne forslag behandles
4. Valg af revisor og revisorsuppleant

§9

Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på det årlige borgermøde in 1. november, hvor rådet
gør rede for sit arbejde, og rådets regnskab fremlægges, såfremt dagsordenpunktet om
vedtægtsændring er meddelt ved offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og
dersom mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.

§ 10

En eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes på et borgermøde, såfremt 2/3 af de
fremmødte stemmer herfor. Såfremt der ikke er 2/3 som stemmer for opløsning, men mere
end ½ har stemt for opløsning, kan et forslag om opløsning vedtages på et nyt borgermøde
med almindelig stemmeflertal, såfremt et nyt borgermøde afholdes inden 4 uger efter det
borgermøde, hvor der ikke var 2/3 for en opløsning. Et nyt borgermøde skal ligeledes
indkaldes med 14 dages varsel efter det første borgermøde.
Ved opløsning af lokalrådet tilfalder en eventuel kassebeholdning almennyttige formål i
Grønbæk sogn efter beslutning på det borgermøde, hvor opløsning blev besluttet.

Denne vedtægt er godkendt på borgermøde den 9. november 2011.

