
Bilag og indkomne forslag – Stavtrup Fællesråd Generalforsamling 

Tirsdag d. 22/3 kl. 19:00 – 21:30, Stavtrup Sognegård, Råhøjvej 5 

 

 

Punkt 4: Regnskab 2022 

 

 



Punkt 5: Indkomne forslag 

5.1 Forslag om vedtægtsændring - Afskaffelse af medlemsbegrebet - Nicolaj Redlich, Mondrupsvej 

17a 

Forslag: 

“Ved generalforsamlingen skal der ikke være noget krav om medlemskab for at kunne deltage. Alle 

bosiddende i Stavtrup skal kunne møde op og have stemmeret. Én myndig person medfører én 

stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.” 

Målet er at sikre, at alle kan deltage i debatten i Stavtrup, så Fællesrådet også bliver et sted, der 

samler. 

Dermed får vi Direkte Demokrati, en mere nuanceret debat og en helt åben dialog i Stavtrup.  

Jeg motiverer mit forslag yderligere på generalforsamlingen.  

På forhånd tak - ser frem til en interessant dialog den 22/3.  

Venlig hilsen 

Nicolaj Redlich 

- Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget, da den mener at forslaget går imod formålet med 

fællesrådet, som er at være en paraplyorganisation. Endvidere går det imod kommunens anbefaling 

om at have betalende medlemmer, hvilket giver legitimitet til foreningen.  

 

5.2 Forslag til vedtægtsændring – Enkeltmedlemmer har som gruppe to stemmer – Bestyrelsen i 

Stavtrup Fællesråd (Kirsten Aagaard motiverer) 

Bestyrelsen for fællesrådet har følgende ændringsforslag til vedtægterne for Stavtrup Fællesråd, 

forslaget skal behandles på generalforsamlingen den 22. marts 2022. 

Det handler om enkeltpersoners stemmeret til generalforsamling.   

Da det oprindelige Lokalråd tog initiativ til at opgradere Lokalrådet til et fællesråd efter kommunens 

standardvedtægter, var formålet at etablere en paraplyorganisation.  

Bestyrelsen er optaget af at sikre en rimelig vægtning mellem foreningers, grundejerforeningers mm 

stemmeret og enkeltpersoners stemmeret.  

Bestyrelsen er blevet opmærksom på en udfordring ved at de nuværende vedtægter siger at enkelt-

medlemmer har én stemme til generalforsamlingen, hvor foreninger og institutioner har to 

stemmer.  Det betyder at et to enkeltmedlemmer har lige så mange stemmer til generalforsamlingen 

som fx en grundejer eller boligforening med mange medlemmer. 

Bestyrelsen ønsker at sikre en fordeling af stemmer der afspejler, at fællesrådet primært er en 

paraplyorganisationen, sådan som kommunens standardvedtægter lægger op til, og at tilgodese en 

rimelig balance mellem forskellige typer medlemskaber. 

Bestyrelsen er inspireret af vedtægterne for Kolt Hasselager Fællesråd, og vil med udgangspunkt i 

vores egne vedtægter foreslå at § 4 omformuleres til følgende: 

§ 4 Generalforsamling 



Generalforsamlingen er fællesrådets øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Møde og 

stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 14 dage forinden har 

betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Hvert medlem kan deltage på generalforsamlingen med to repræsentanter. Gruppen af 

enkeltpersoner betragtes i denne henseende som én medlemsgruppe. De to repræsentanter 

udpeges suverænt af den enkelte medlemsgruppe. 

På generalforsamlingen er det bestyrelsens opgave at sikre, at gruppen af enkeltmedlemmer får 

mulighed for at afklare, hvem blandt de fremmødte enkeltmedlemmer, der med to stemmer 

repræsenterer gruppen af enkeltmedlemmer ved afstemninger på generalforsamlingen. Dette gøres 

forud for generalforsamlingens start eller ved en kort pause i generalforsamlingen forud for første 

afstemning på generalforsamlingen.  

Forslaget er vedtaget i bestyrelsen med en stemmefordeling med 5 for og 2 imod. De 2, der stemte 

imod, ønsker fastholdelse af de nugældende vedtægter. 

- Bestyrelsen har drøftet følgende af flere omgange, og med 5 for og 2 imod er det besluttet at 

foreslå dette.  

 

5.3 Forslag til vedtægtsændring – Erhvervsdrivende kan være medlemmer af Fællesrådet – 

Stavtrup Netværket (Christian Holch motiverer) 

Stavtrup Netværkets forslag kan sammenskrives/præciseres som følger: 

Det foreslås, at vedtægterne for Fællesrådet ændres således at også erhvervsdrivende, der driver 

forretning fra en adresse i Stavtrup, kan være medlem af Fællesrådet.  

Der er en række forretninger og håndværkere mv., som driver deres forretning i vores lille stærke 

lokalsamfund, og de fleste af dem har en meget stor interesse i og for udviklingen af Stavtrup, 

ligesom mange af dem har ansatte, som er bosiddende i Stavtrup.  

Derfor synes vi i Stavtrup Netværket, at det vil være særdeles relevant, hvis de også fik muligheder 

for at være medlemmer af Fællesrådet på lige fod med foreninger og institutioner.  

I forhold til stemmevægt er det vores forslag, at virksomheder med indtil 10 fuldtidsansatte indgår i 

gruppen af enkeltmedlemmer, mens virksomheder med flere end 10 fuldtidsansatte 

stemmemæssigt behandles på samme vis som foreninger/institutioner.  

I forhold til kontingent er det vores forslag, at virksomheder med indtil 10 fuldtidsansatte betaler 

enten det samme eller en halv gang mere i kontingent som enkeltmedlemmer, mens virksomheder 

med flere end 10 fuldtidsansatte betaler enten det samme eller en halv gang mere i kontingent end 

foreninger og institutioner.  

 Vi anmoder derfor om at dette forslag bliver sat til afstemning på den kommende 

generalforsamling.  

- Bestyrelsen bakker op om dette forslag.  

 



5.4 Forslag til begrænsning af stemmeret for Stavtrup IF - Lena Tandrup, Mondrupsvej 17 

Forslag: 

Såfremt Generalforsamlingen ved afstemning vedtager forslaget omkring enkelt medlemmer 

tilsammen kun kan afgive to stemmer - ønskes følgende til afstemning:  

Stavtrup Idrætsforenings afdelinger som har medlemskab af Fællesrådets, kan tilsammen afgive to 

stemmer. 

Lena 

- Bestyrelsen bakker ikke op om dette forslag. Bestyrelsen har af flere gange drøftet og fravalgt at 

have specifik definition af hvilke foreninger der kan være medlem. Bestyrelsen har løbende godkendt 

alle anmodninger om medlemskab, inklusiv flere forskellige afdelinger af Stavtrup IF. Dette forslag 

går imod det aftalte princip og den udførte praksis.  

 

5.5 Forslag til kontingentstørrelse for 2023 – Gitte Nørlev, Mondrupsvej 9C 

Jeg vil MEGET gerne foreslå, at medlemskontingentet sættes til kr. 50 - således at beløbets størrelse 

ikke begrænser den folkelige opbakning til vores lokale demokrati.  

Mvh Gitte Nørlev, Stavtrup.  

- Bestyrelsen bakker op om kontingentnedsættelse såfremt punkt 5.2 vedtages. Bl.a. for at beløbets 

størrelse skal hænge sammen med arbejdet med at inddrive, foreslås dog 150 kr. som kontingent.  

  



6 Orientering om og godkendelse af budget for det kommende år (2022) samt godkendelse af 

kontingent (2023) 

 

7 Valg – Enig bestyrelse har opfordret til fredsvalg. Ingen modkandidater har meldt sig. 

Argumentationen for fredsvalg blev delt i oktober 2021, her: https://www.stavtrup.org/post/klar-til-

medlemmer-af-stavtrup-f%C3%A6llesr%C3%A5d 

Bestyrelsen har for nuværende siddet mindre end 12 måneder, og pga. covid og mange diskussioner 

omkring hvordan fremtidens fællesråd skal tage sig ud, kunne vi godt tænke os mere tid til at få 

etableret os. 

 

8 Eventuelt – Spørgsmål fra Vejlauget på Mondrupsvej – Claus Jensen 

Hvilke krav vil lokalrådet stille til trafik- og parkeringsforholdene, hvis der opføres en såkaldt multihal 

på ‘marken’ ?   

Og er der fra Fællesrådets side et analysearbejde på vej, der kortlægger de sandsynlige 

konsekvenser?  

https://www.stavtrup.org/post/klar-til-medlemmer-af-stavtrup-f%C3%A6llesr%C3%A5d
https://www.stavtrup.org/post/klar-til-medlemmer-af-stavtrup-f%C3%A6llesr%C3%A5d


mvh. 

På vegne af vejlauget på Mondrupsvej  

- Spørgsmålet er indkommet d. 10/3. Bestyrelsen besvarer spørgsmålet under trafik punkt.  


