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Tune Lokalrådsforening 

Vedtægter for Tune Lokalrådsforening 

§ 1.  Navn. 

 Foreningens navn er Tune Lokalrådsforening 

§2. Formål. 

 Lokalrådsforeningens formål er: 

 ● at bevare, styrke og forbedre miljøet i Tune, såvel hvad angår byen og dens 

  omegn som helhed som de enkelte bevaringsværdige bygninger, anlæg og 

  områder, der tilsammen udgør denne helhed. 

 ● Det er ligeledes lokalrådsforeningens formål at styrke og udvikle fællesskabet  

 med henblik på at skabe den bedst mulige trivsel. 

  For at opfylde disse formål bedst muligt, påhviler det derfor lokalrådet at tage den 

 fornødne kontakt med relevante myndigheder, organisationer, foreninger og 

 enkeltpersoner. 

§3.  Interesseområde. 

  Lokalrådsforeningens interesseområde er Tune by og den del af det omliggende 

 område, der på naturlig måde glider ind og/eller påvirker byens miljø og giver byen og 

 landskabet karakter. 

§4.  Medlemskab: 

  Som aktivt medlem med stemmeret på foreningens generalforsamling optages 

 enhver beboer og erhvervsdrivende i Tune Sogn, der er fyldt 18 år. 

  Endvidere kan tidligere beboere i Tune Sogn optages som passive medlemmer. 

§5.  Generalforsamlingen. 

  Generalforsamlingen er Tune Lokalrådsforening øverste myndighed. 

§6.  Afstemninger. 

  Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtagen  er dog 

 vedtægtsændringer og opløsning af lokalrådsforeningen. 

   

 Afstemninger foregår ved håndsoprækning (en stemme pr. husstand) dog skal 

 skriftlig afstemning foretages, hvis mindst 10 af de tilstedeværende stemmeberettigede 

 ønsker det. 
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 Valg af personer foretages skriftligt, når det kræves af mindst 1 af de tilstedeværende at 

 stemmeberettigede. 

  Ved eventuel stemmelighed i afstemninger, bortfalder det foreslåede.  

§7.  Lokalrådets sammensætning. 

  

 Til varetagelse af Tune Lokalrådsforenings interesser og funktioner, vælges på 

generalforsamlingen et lokalråd. 

 

 Formand og kasserer vælges direkte. I øvrigt konstituerer lokalrådet sig selv. 

 

 Formanden tegner foreningen. Har han forfald er næstformanden stedfortræder.  

I enkeltsager kan bestyrelsen udpege en ordfører/sagsbehandler. 

 

Ved eventuel stemmelighed i afstemninger, bortfalder det foreslåede. 

§8.  Indkaldelse til generalforsamling. 

  Ordinære generalforsamlinger skal afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med 

 mindst 14 dages varsel i form af husstandsomdelt meddelelse eller ved opslag. 

  Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent. 

 2. Eventuelt valg af stemmetællere. 

 3. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

 4. Forelæggelse af regnskabet ved kassereren. 

 5. Indkomne forslag, herunder forslag til kontingent. 

 6. Beslutning om antal medlemmer af bestyrelsen. 

 7. Valg. 

  a. Formand i ulige år, kasserer i lige år. 

  b. Rådsmedlemmer med halvdelen i ulige år, og halvdelen i lige år. 

  c. 2 suppleanter. 

  d. 2 revisorer, 1 i lige år, og 1 i ulige år. 

  Alle valg er 2-årige (suppleanter vælges dog kun for et år) 

 8. Eventuelt. 

§9.   Kontingent. 

 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 1 år af gangen, efter forslag fra 

bestyrelsen. 

 

For at være stemmeberettiget ved møder og generalforsamlinger, skal medlemmet have 

betalt sit kontingent. 

§10.  Ekstraordinær generalforsamling. 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes hvis lokalrådet ønsker det, eller såfremt det 
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skriftligt ønskes af mindst en fjerdedel af de aktive medlemmer. 

  

Der indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger på samme måde som til ordinære 

generalforsamlinger. 

§11. Indsendelse af forslag. 

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 

7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. 

§12.  Ændring af vedtægter. 

  Lokalrådsforeningens vedtægter kan kun ændres på den ordinære generalforsamling. 

 Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 31. december.  
 Forslagene behandles under punkt 5 i dagsordenen, og de forelægges for 
 foreningens medlemmer i form af husstandsomdelt meddelelse eller ved opslag 
 senest 14 dage før generalforsamlingen. 
  
 Vedtægtsændringer kræver mindst to-trediedele af generalforsamlingens stemmer for at 

 blive vedtaget. 
 

§13.  Eksklusion.   

  Såfremt et medlem modarbejder Tune Lokalrådsforening og dens formål og 

 vedtægter, kan det pågældende medlem ekskluderes af lokalforeningen på 

 nærmest følgende generalforsamling, og da i form af simpelt flertal eller skriftlig 

 afstemning. 

§14.  Opløsning af lokalrådsforeningen. 

  Beslutning om nedlæggelse af Tune Lokalrådsforening kan kun træffes med et flertal på 

 mindst tre-fjerdedele af generalforsamlingens stemmer. 

  Afstemning foregår ved håndsoprækning 

  Anvendelse af eventuelt aktiver afgøres af generalforsamlingen. 

 

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. september 1981. 

 

 Revideret på generalforsamlingen den 3. marts 1982, og revideret igen 

 på generalforsamlingen den 27. januar 1997, og den 26. januar 1998. 

   

 

Finn Bøge Larsen:__________________________________  

  (Dirigent den 26. januar 1998)   


