Vedtægter for Lokalråd Esbjerg Øst

§ 1 Navn
Rådets navn er ”Lokalråd Esbjerg Øst”.

§ 2 Formål
Det er Lokalrådets formål at arbejde for Esbjerg Øst’s udvikling samt virke for et samarbejde
mellem alle lokale interesser til gavn for befolkningen, områdets positive udvikling samt miljøet i
området.
Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.
Lokalrådet er upolitisk.

§ 3 Afgrænsning
Lokalråd Esbjerg Øst’s afgrænsning følger Grundtvig og Jerne Sogns afgrænsning.

§ 4 Sammensætning af lokalrådet
Lokalrådet tilstræbes at bestå af 9 medlemmer. Lokalrådet skal bestå af minimum 5
repræsentanter for området.
Hvis rådet er fuldtalligt, skal det bestå af max. 6 repræsentanter fra institutioner, foreninger,
erhverv m.v. og mindst 3 borgervalgte.
Hvis rådet er fuldtalligt, vælges man for 2 år, hvor 4 medlemmer er på valg i lige år, og 5
medlemmer er på valg i ulige år.
Hvis rådet ikke består af mindst 7 medlemmer, vælges samtlige medlemmer hvert år.
Suppleanter vælges for samme periode som det medlem, de er suppleant for.

Stk. 4.1
Hvis institutioner, foreninger, erhverv m.v. ikke ønsker eller formår at opstille 6 repræsentanter, så
kan der på årsmøde vælges et antal borgervalgte, så lokalrådet er fuldtalligt.

Stk. 4.2

Repræsentanter for institutioner, foreninger, erhverv m.v. samt suppleanter herfor, udpeges af
disse med maksimalt en fra hver institution, forening, erhverv m.v.

§ 5 Valgbarhed og stemmeberettigede til Lokalråd Esbjerg Øst
Valgbarhed til Lokalråd Esbjerg Øst kræver, at man er myndig person, bosiddende i Lokalråd
Esbjerg Øst’s område eller har en tilknytning til området som repræsentant for en institution,
forening, erhverv m.v. i området.
Stk. 5.1
Stemmeberettigede til Lokalråd Esbjerg Øst’s årsmøde er alle, der har bopæl i området, og alle,
der repræsenterer en institution, forening eller erhvervsvirksomhed i området.
Stk. 5.2
Medlemmer i institutioner, foreninger eller erhverv, som ikke bor i Lokalråd Esbjerg Øst’s område,
kan ikke opnå stemmeret, da disse er repræsenteret af deres valgte repræsentant.
Stk. 5.3
I forbindelse med valg til Lokalrådet kan der kun stemmes på det antal personer, der skal vælges.
Hvis der opstilles flere kandidater end der skal vælges, så foretages valget ved simpel flertal.
Årsmødet bestemmer, om valget skal foretages ved håndsoprækning eller skriftligt. Kandidater,
der ikke vælges til Lokalrådet, bliver suppleanter til Lokalrådet.
Stk. 5.4
Stemmeberettigede har en stemme pr. valg.
Stk. 5.5
Hvis medlemmer af Lokalrådet udtræder i løbet af deres valgperiode, kan der foretages nyvalg ved
førstkommende årsmøde.
Stk. 5.6
Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Stk. 5.7
Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har overordnede ledende funktioner, kan ikke
vælges til Lokalrådet.

§ 6 Konstituering

Lokalrådet konstituerer sig efter årsmødet med formand, næstformand, sekretær og kasserer på
første møde efter at det nye Lokalråd er sammensat.
Stk. 6.1
Formanden og et medlem tegner Lokalrådet overfor myndigheder, samarbejdspartnere m.v.
Stk. 6.2
Sammensætningen og konstitueringen meddeles Esbjerg Kommune umiddelbart efter første
møde.

§ 7 Beslutningsdygtighed.
Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten
formand eller næstformand.
Stk. 7.1
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme
dobbelt. I tilfælde af stemmeafgivning skal dette fremgå af referatet. De enkelte
lokalrådsmedlemmers stemme skal ikke fremgå af referatet.

§ 8 Lokalrådets hæftelser.
Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler
ikke Lokalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 9 Økonomi.
Lokalrådets aktiviteter søges finansieret gennem lokale sponsorater, kommunale tilskud, fonde,
arrangementer samt frivillige bidrag. Kassereren fører regnskab med Lokalrådets midler, der skal
være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og skal så vidt muligt være rentebærende. Der er
opfølgning af regnskabet ved hvert Lokalrådsmøde.

§ 10 Regnskab og revision.
Regnskabet følger kalenderåret.
Regnskabet forelægges Lokalrådet ved første møde efter regnskabsafslutningen og skal senest en
måned herefter sendes til byrådet til godkendelse. Regnskabet skal før årsmødet være revideret af
den valgte revisor.
Genvalg kan finde sted. Revisoren må ikke være medlem af Lokalrådet.

§ 11 Arbejdsområde.
Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden og rådets møder afholdes som lukkede møder. Der
er mulighed for forelæggelse af et lokalt problem for rådet efter henvendelse til formanden.
Der udarbejdes referat fra mødet senest 8 dage efter afholdelse.
Lokalrådet kan nedsætte ad hoc grupper bestående af interesserede blandt områdets borgere til
løsning af relevante opgaver. Dog skal der altid som minimum en repræsentant fra Lokalrådet i
udvalget. Udvalget melder tilbage til Lokalrådet.

§ 12 Årsmøde.
Lokalrådet indkalder til et årligt ordinært møde med borgerne i området inden udgangen af
november måned. I force majeure tilfælde, kan årsmødet udsættes.
Dagsorden med angivelse af tid og sted annonceres på Lokalrådets Facebook side og i mindst en
lokalavis med mindst 2 ugers varsel.
Årsmødet afholdes med en dagsorden, der som minimum indeholder følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent, som skal konstatere, at årsmødet er gyldigt varslet.
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag. Forslag skal være Lokalrådet i hænde senest 7 dage før årsmødet.
Valg af lokalrådsmedlemmer samt suppleanter
Revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Alle afgørelser, med undtagelse af vedtægtsændringer, på årsmødet træffes ved simpelt flertal
blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der indkaldes til ekstraordinære
årsmøder, hvis 5 medlemmer af Lokalrådet eller 50 borgere ønsker det. Indkaldelse til
ekstraordinære årsmøder skal ske som ved indkaldelse til ordinære årsmøder.

§ 13 Vedtægtsændringer.
Alle vedtægtsændringer skal godkendes af årsmødet ved afstemning med 2/3 flertal blandt de
fremmødte stemmeberettigede. Såfremt der kun opnås simpelt flertal herfor, indkalder Lokalrådet
til et ekstraordinært årsmøde, på hvilket beslutningen om vedtægtsændringer kan træffes ved
simpelt flertal blandt de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal være Lokalrådet skriftligt i
hænde senest 7 dage før årsmødet. Vedtægterne skal godkendes af Esbjerg Kommune.

§ 14 Lokalrådets opløsning.
Beslutningen om Lokalrådets opløsning kan kun ske efter en indstilling fra et flertal i Lokalrådet, og
træffes på et ekstraordinært årsmøde med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Såfremt det krævede flertal herfor opnås, indkalder Lokalrådet til et ekstraordinært årsmøde.
Stk. 14.1
Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde sker med samme varsel som det ordinære årsmøde, hvor
beslutningen om Lokalrådets opløsning blev truffet. Beslutningen om Lokalrådets opløsning på det
ekstraordinære årsmøde træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
Lokalrådet opløses ligeledes, såfremt det sker ved lovgivning.
Ved Lokalrådets opløsning skal Esbjerg Kommunes tilskud tilbagebetales, og en eventuel øvrig
formue skal tilfalde et almennyttigt formål i rådets virkeområde.
Lokalråd Esbjerg Øst valgt af Østerbyens borgere på årsmøde 28.09.2021
Konstituering er sket 03.10.2021
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