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Løvskal - egnens Lokalråd 

                                     - borgerforening for lokalområdet 
 

 

 Vedtægter 
 

§ 1. 

Foreningens navn er Løvskal - egnens Lokalråd. Foreningen blev stiftet den 11.03. 2007 og er 

borgerforening for lokalområdet. 

§ 2. 

Foreningens formål er at fremme udviklingen og sammenholdet på Løvskal - egnen til glæde for alle 

egnens beboere, virksomheder og institutioner. 

Derudover er det foreningens formål at repræsentere Løvskal - egnen i forbindelse med anliggender mellem 

Region Midt, Viborg Kommune, politikere og embedsmænd samt aktører på Løvskal - egnen så som 

borgere, foreninger, virksomheder og institutioner m.m. 

Foreningens formål er endvidere at drive Løvskal Kultur og forsamlingshus ”Løvskal Hus” 

§ 3. 

Foreningens medlemmer er alle borgere bosiddende i Skjern Sogn på den sydlige side af  

Nørreåen. Herudover har Løvskal – egnens virksomheder og institutioner hvor ejer ikke selv bor i området 

ret til at deltage med én repræsentant på generalforsamlingen. 

§ 4. 

Generalforsamlingen fastsætter medlemmernes kontingent til foreningen. Der opkræves kun et kontingent 

pr. husstand, virksomhed eller institution. 

§ 5. 

Løvskal - egnens Lokalråd ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Kun myndige borgere, hvis husstand 

har betalt kontingent til foreningen året i forvejen, kan blive valgt. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper bestående af udvalgte foreningsmedlemmer myndige som 

umyndige efter behov og ønsker. Bestyrelsen kan indbyde gæster til sine møder. 

Foreningen tegnes af formanden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. 

§ 6. 

Bestyrelsen forvalter foreningens midler til gavn for Løvskal - egnen. 

§ 7. 

Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede 

forpligtigelser, for hvilken alene foreningen hæfter for med den respektive formue. 

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover indbetalt 

kontingent. 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

Ved køb salg kaution eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes foreningen af den 

samlede bestyrelse. 

§ 8. 

Løvskal - egnens Lokalråds højeste myndighed er generalforsamlingen.  

Den årlige generalforsamling afholdes i februar - marts måned med følgende  
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Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning  

3. Regnskab.                                                                                                            

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

(Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted. Der afgår 2(3) medlemmer 

i lige år og 3(4) medlemmer i ulige år.) 

5. Valg af to suppleanter.  

  (Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted.) 

6. Valg af to revisorer.  

  (Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted.) 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle myndige medlemmer af husstande, der har betalt kontingent til 

foreningen i det år der ligger forud for generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen skal være lovligt indkaldt, dvs. at der er annonceret 14 dage før generalforsamlingen  

i et lokalt blad, eller ved husstandsomdeling. 

Ethvert forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

§ 9. 

 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 3(4) af bestyrelsesmedlemmerne finder det 

nødvendigt, eller hvis mindst 50 % af medlemmerne stiller skriftligt forslag herom til bestyrelsen. 

§ 10. 

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen ved, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede 

fremmødte stemmer for.  

 § 11. 

Opløsning af foreningen Løvskal - egnens Lokalråd kan kun ske ved to på hinanden følgende  

generalforsamlinger, hvor 2/3 (66,7 %) af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for opløsningen. 

Indkaldelse se pkt. 8. 

Afstanden mellem de to generalforsamlinger skal være fra 14 dage til max. 21 dage. 

 

I tilfælde af opløsning skal en eventuel formue anvendes til gavn for Løvskal - egnen. 

 

§ 12. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  

§ 13. 

Vedtægterne for foreningen Løvskal - egnens Lokalråd er godkendt på den stiftende generalforsamling den 

11.03. 2007. senere ændret på den ordinære generalforsamling 31.03. 2009. senere ændret på den ordinære 

generalforsamling 29.03. 2017. 

 

 

Dirigent:___________________________ 


