
 

 
 

 

 

 
VEDTÆGTER 

 
Foreningens navn og hjemsted 
§1 
Det Fælles Landdistriktsråd(herefter DFL), Hedensted Rådhus, Tjørnevej 6, 
7171 Uldum 
 
Formål for DFL 
§2 
DFL er bindeled mellem lokalråd, administration og 
kommunalbestyrelse i Hedensted Kommune. 
 
Målet er at understøtte udviklingen af lokalsamfundene og landdistrikterne i 
kommunen, og herunder at arbejde med følgende: 

• Indgå i samarbejdet med byrådet om fastlæggelse og ajourføring af en 
landdistriktspolitik. 

• Medvirke til gennemførelse og løbende evaluering af handleplan for land-
distriktsarbejdet. 

• Stå til rådighed med idéer, råd og vejledning til lokalråd, foreninger, orga-
nisationer og kommunen. 

• Arbejde for, at sikre økonomisk råderum til projekter i lokalområderne. 
• Arbejde for at udnytte mulighederne for tilskud fra EU-midler, 
• Indenrigsministeriets landdistriktspulje og andre puljer samt fonde til for-

skellige projekter. 
• DFL refererer til Udvalget for Fritid og Fællesskab (UFF) og betjenes af 

Landdistriktskoordinatoren. 
• DFL mødes årligt med politikerne for dialog og erfaringsudveksling 
• Sikre at alle borgere, i Hedensted Kommune, bliver repræsenteret af et 

lokalråd 
 
Medlemmer 
§3 
Hvert lokalråd i Hedensted Kommune kan udpege en repræsentant til DFL. 
Lokalrådets repræsentant er medlem af rådet, indtil lokalrådet beslutter og 
meddeler anderledes. 
 
Alle medlemmer af lokalrådene kan deltage i møderne uden stemmeret. 
Lokalrådene opfordres til at etablere vedtægter for det lokale arbejde. 
 
Bestyrelsen 
§4 
Bestyrelsen for DFL mødes årligt med UFF, her fastsættes årlige indsatsområ-
der, og evt. justeringer af landdistriktspolitikken drøftes 
 
Bestyrelsen for DFL bevilger tilskud fra Hedensted Kommunes Landdistriktspul-
je til Lokalrådene og projekter i.h.t. nærmere fastlagte retningslinjer og årlige 
indsatsområder inden for den ramme UFF melder ud til formålet 
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Bestyrelsen for DFL sikrer, at midlerne anvendes i.h.t. formålet, og at 
modtagerne efterlever krav til regnskabsaflæggelse og afrapportering 
 
Der vælges 6-8 medlemmer af DFL og Byrådet udpeger et medlemmer til 
bestyrelsen, der herefter består af minimum 7 medlemmer. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand efter 
generalforsamlingen. 
 
Formandens primære opgave er at sikre bestyrelsens funktionsdygtighed, at 
vedtægterne overholdes, at sikre koordinering mellem DFL og Hedensted 
Kommune, samt at knytte kontakter til eksterne interessegrupper, pressen mf. 
 
Ordinær generalforsamling 
§5 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts. 
 
Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne med 2 ugers varsel. 
 
Alle lokalråd har to stemmer på generalforsamlingen. 
 
§6 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter: 
 

• Valg af dirigent 
• Bestyrelsens beretning 
• Indkomne forslag 
• Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
• Eventuelt 

 
§7 
Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt. 
 
§8 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. 
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om for-
eningens virksomhed. 
 
Ordinær generalforsamling - fortsat 
§9 
På generalforsamlingen vælges 3-4 medlemmer i ulige år og 3-4 medlemmer i 
lige år, alle medlemmer vælges for en 2 årig periode. 
 
Første gang vælges 6-8 medlemmer, de 3 som får færrest stemmer vælges for 
en 1. årig periode 
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2 Suppleanter vælges hvert år. 
 
Alle lokalrådsmedlemmer er opstillingsberettigede, dog kan der kun vælges en 
person fra hvert lokalråd, ved opstilling af flere personer fra samme lokalråd 
vælges den der får flest stemmer. 
 
§10 
Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte 
dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til 
formanden/sekretæren. 
 
Modtagne forslag offentliggøres på hjemmeside/blog inden generalforsamlin-
gen 
 
§11 
Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer 
ytrer ønske herom. 
 
Ekstraordinær generalforsamling 
§12 
Såfremt 1/3 af medlemmerne af DFL ønsker det, skal der indkaldes til ekstra-
ordinær generalforsamling. 
 
§13 
Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende 
mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den eks-
traordinære indkaldelse. 
 
§14 
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ligesom den ordinære 
generalforsamling, jfr. §§ 5-11 
 
Vedtægtsændringer 
§15 
Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling 
med minimum 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
Forslaget vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts 2016 


