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§ 1 Navn og hjemsted

Sammenslutningens navn er Viborg Landsbysammenslutning og har hjemsted i Viborg kommune. Viborg

Landsbysammenslutnings adresse er registreret hos samrnenslutningens formand.

§ 2 Formålog mål

Stk 1: Sammenslutningens formål er at bidrage til udvikling, trivsel og samhørighed i landsbysamfundene ved at være

bindeled og aktiv samarbejdspartner i forhold til relaterede organisationer, byråd, regionsråd og relevante

forvaltninger.

Stk 2: Sammenslutningen arbejder på at leve op til dets formå|, ved for eksempei at

o Virke som kommunikationsplatform for at højne det gensidige informationsniveau i alle led fra den enkelte

indbygger til højeste politiske- administrative niveau i alle spørgsmål af interesse for lokalsamfundene. Dette

sker såvel elektronisk, som i møder og konferencer.

r Være aktiv medspiller i udarbejdelsen af Viborg Kommunes landdistriktspolitik.

o Arbejde med sager efter anmodning fra politiske- og administrative organer, ligesom det selvstændigt tager

initiativ til igangsættelse af nye sager.

r Bidrage til vidensdeling de enkelte lokalområder imellem, for at fortælle de gode historier med henblik på at

kunne udbrede- og lære af hinandens erfaringer.
. Søge, koordinere og støtte fælles synspunkter'

. Støtte kulturelle- og almene aktiviteter og udviklingsinitiativer af fælles interesse i de enkelte landsby-

samfund

§ 3 Medlemmer

Medlemmer kan være hvert enkelte landsbysamfund i Viborg Kommune, hvor der findes en

forening/sammenslutning. Viborg og Bjerringbro byer betragtes ikke som landsbysamfund.

§ 4 Repræsentantskab

Sammenslutningens repræsentanter er et medlem fra hvert landsbysamfund og tituleres som Repræsentantskabet.

Det enkelte bysamfund har selv ansvaret for blandt sine foreninger eller borgere at vælge/udpege en repræsentant,

og er selv ansvarlig for processen hvorved det foregår. Det udpegede medlem betragtes som repræsentant i Viborg

Landsbysammenslutning når registrering har fundet sted i Viborg Landsbysammenslutnings sekretariat. Det enkelte

landsbysamfund beslutter selv tidspunkt for valg/udpegning og valgperiode.



§ 5 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er sammenslutningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er repræsentantskabet, det vil sige de repræsentanter, der er

registrerede i sekretariatet 7 dage f6r generalforsamlingens afholdelse.

Stk, 3 Der indkaldes elektronisk til årlig generalforsamling i marts/april. lndkaldelse skal ske med mindst 4 ugers

varsel, og dagsordenen skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Formandens beretning t
3. Regnskab og budget

4. Fastsættelse af eventuelt medlemskontingent

5. lndkomne forslag modtaget senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Stk.4 Generalforsamlingens afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved

stemmelighed bortfalder forslaget. Er der i repræsentantskabet blot et ønske om skriftlig afstemning efterkommes

dette.

Stk. 5 Valg:

. Der vælges blandt repræsentanterne 7 medlemmer til bestyrelsen for en periode af 2 år. I lige år er 4

medlemmer på valg og i ulige år 3 medlemmer på valg

o Der vælges en første og anden suppleant til bestyrelsen for en periode af 1 år

o Der vælges 1 revisor for en periode af 2 år
. Der vælges 1 revisorsuppleant for en periode af 1 år

Genvalg kan finde sted.

Stk. 5 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel, når bestyrelsen finder det relevant eller

efter anmodningfra t/3 af repræsentanterne.

§ 6 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske efter behandling på en årlig generalforsamling, og forslaget vedtages med 2/3 af de

afgivne stemmer.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der senest 2 uger efter den årlige generalforsamling konstituerer sig med

formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 2 Der ydes ikke diæter og honorarer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.



Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer er kun økonomisk ansvarlige i tilfælde af handlinger eller undladelser, som efter

almindelig retstilstand kan være personligt ansvarspådragende.

§ 8 Bestyrelsens arbeide

Stk. 1 Formanden tegner sammenslutningen udadtil og er primær kontaktperson til eksterne samarbejdspartnere.

Uddelegering af arbejdsopgaver kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i en valgperiode

indkaldes 1. suppleant som dermed indtræder i bestyrelsen. Påvirkes konstitueringen heraf, rekonstituerer

bestyrelsen sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis der ikke er flere suppleanter til rådighed, fortsætter

bestyrelsen sit arbejde i reduceret antal frem til næste årlige generalforsamling.

Stk. 2 Bestyrelsen har initiativpligt i forhold til at opfylde Viborg Landsbysammenslutnings formål og må|.

Stk. 3 Bestyrelsen sætter selv sin forretningsorden med hensyn tii intern- og ekstern kommunikation,

mØdehyppighed og opgavestruktur. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af

bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Sker der stemmelighed, er formandens stemme afgØrende.

Stk. 4 Bestyrelsen arrangerer repræsentantskabsmØder når det findes relevant som input til det videre arbejde og

som kommunikationsplatform i forhold til de tilsluttede landsbysamfund. Repræsentantskabsmøder kan afholdes

samlet, eller opdelt geografisk for at mindske deltagerantallet med henblik på at styrke dialogen.

Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmerne arbejder for at udbrede kendskabet til Viborg Landsbysammenslutning ved at

deltage som oplægsholdere på møder i de lokale foreninger sammen med den valgte landsbysamfunds repræsentant.

§ 9 Økonomi

Stk. 1 Kassereren udarbejder udspecificeret regnskab for hvert kalenderår.

Stk. 2 Forslag til årligt budget og kontingent udarbejdes af bestyrelsen forud for generalforsamlingen.

Stk, 3 Eventuelt medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Stk.4 Der søges om tilskud til rådets drift hos Viborg Kommune, og andre steder hvor det er muligt.

§ 10 Viborg Landsbysammenslutnings nedlæggelse

Nedlæggelse af Viborg Landsbysammenslutning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling når 2/3 af de

fremmØdte repræsentanter stemmer herfor.

Efter beslutning om nedlæggelse gøres regnskabet op, og eventuelle midler doneres til landdistriktsformål i Viborg

Kommune efter indstilling fra den ekstraordinære generalforsamling, som besluttede nedlæggelsen.



Ændringerne af vedtægterne:
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§5stk2

§5stks

Vedtaget på generalforsamlingen 30. marts 2017
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