
Vedtægter for ”Foreningen Sct. Jørgensbjerg Lokalråd”  

Området:  
- er det område, der omfattes af Partiel Byplanvedtægt nr. 32 med undtagelse af Strandgade. Beboere i den del af Toftegade, 
der ligger uden for området, kan optages som medlemmer.  

Formål:  
- Virkeliggøre og videreudvikle byplanvedtægtens målsætning. 
- Trafiksanering og fredeliggørelse af området. 
- Fremme kulturelle og sociale aktiviteter. 
- Fremme miljø og naturmæssige værdier i nærområdet.  

Økonomiske forhold: 
- Foreningen kan ikke stifte gæld. 
- Regnskabsåret går fra oktober til oktober (op til generalforsamlingen).  

Medlemmer:  
- Som medlemmer optages områdets beboere.  
- Personer, som bor uden for lokalplanområdet, men i nærheden, og som støtter foreningens formål, kan optages som 
medlemmer uden stemmeret og valgbarhed. 

Bestyrelse:  
- Består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges for 2 år. 
- Genvalg kan finde sted. 
- Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden som offentliggøres. - Beslutninger træffes ved 
almindeligt flertal.  

Generalforsamling:  
- Ordinær generalforsamling finder sted hvert år i oktober måned. - Generalforsamlingern skal indkaldes med mindst 14 dages 
varsel.  
- Normaldagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent  
2. Bestyrelsens beretning 
3. Revideret regnskab 
4. Indkomne forslag  
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i ulige år vælges 3 og i lige år vælges 2).  
7. Valg af 2 suppleanter. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt.  

- Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne indkalder hertil med en motiveret 
dagsorden.  

Vedtægtsrevision:  
- Forslag herom skal fremgå af indkaldelse til generelforsamling, og samtidig skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer 
stemme herfor.  

Opløsning:  
- Sker efter reglerne for vedtægtsrevision. 
- Eventuel formue tilfalder aktiviteter, som er omfattet af foreningens formål og fastlægges på den opløsende 
generalforsamling.  

Vedtaget på den ordinære generalforsamling.  
Sct. Jørgensbjerg den 14. 9. 1995 Bo Beck / Sten Bak-Jensen, dirigent / referent  

Efterfølgende ændringer vedr. personer, som bor uden for lokalplanområdet - vedtaget på generalforsamlingen 
Sct. Jørgensbjerg den 21.10.2015 Karin Mejding, formand / Britha Skyum, referent 


