
 

Ændringsforslag til vedtægter for Stavtrup Fællesråd 

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

Forslaget indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen den 22. marts 2022. Forslaget er 

vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. november 2021. 

Forslaget 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 ønsker 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 i fællesrådets vedtægter 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. 

Hver medlemsgruppe 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. 

For nærmere information se fællesrådets hjemmeside: www.stavtrup.org under Fællesråd, 
Vedtægter og filer. 

 

http://www.stavtrup.org/

