VEDTÆGTER LANDSBYFORUM STEVNS

VEDTÆGTER
§ 1 NAVN
Netværksforeningens navn er Landsbyforum Stevns (herefter Landsbyforum).
Landsbyforum er stiftet ved det stiftende årsmøde 2. december 2019.
Netværksforeningen er hjemmehørende i Stevns kommune.

§ 2 FORMÅL
Landsbyforum Stevns er en frivillig, partipolitisk uafhængig forening for landsbyerne i Stevns og er
samarbejdspartner med Stevns Kommune og andre offentlige instanser.
Formålet er:
1) at fremme liv, udvikling og trivsel i de stevnske landdistrikter ved at styrke dialog, samarbejde og
fællesskab mellem landsbyforeninger i landsbyerne i Stevns kommune.
2) at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter og initiativer på tværs af
landsbyerne i kommunen for at udvikle demokratiet, fællesskabet og det frivillige liv i landsbyerne.
Gerne i samarbejde med kommunen, andre offentlige institutioner, turist- og erhvervsorganisationer,
interesseorganisationer, vidensinstitutioner og øvrige, hvor det fremmer sagen.
3) at udbrede relevant information og viden til landdistrikterne i Stevns.

§ 3 MEDLEMMER

Medlemmer af Landsbyforum er landsbyforeninger, der repræsenterer en landsby eller et
landsbysamarbejde. Kun én landsbyforening fra hver landsby eller landsbysamarbejde kan være medlem
af Landsbyforum. Med landsbyforening menes en lokal forening, der repræsenterer landsbyen, og som
arbejder for at fremme de lokale interesser til gavn for området og områdets beboere. Landsbyforeningen
skal være demokratisk opbygget med en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling og foreningen
skal være åben for alle i lokalområdet, der tilslutter sig foreningens formål. Med landsbyforening menes
f.eks. en borgerforening eller et bylaug.
Har en landsby ikke en forening, der opfylder ovenstående krav, kan landsbyen repræsenteres ved en
anden forening som et forsamlingshus eller lign., indtil en landsbyforening efter ovenstående definition
etableres i landsbyen. Landsbyforeningen overtager da pladsen.
Landsbyforum repræsenterer ikke de enkelte medlemmer, og kan ikke træffe beslutninger eller udtale sig
på vegne af medlemmerne uden en forudgående debat og fælles beslutning. De enkelte landsbyer er
direkte i kontakt med Stevns Kommune, men fællessager kan bringes til politisk behandling på baggrund
af beslutninger i Landsbyforum.
Hvert medlem betaler årligt et medlemskontingent fastsat på årsmødet.

§ 4 FORMANDSKAB OG VALG
Landsbyforums repræsentantskab består af 1-2 personer fra hver landsbyforening udpeget af
landsbyforeningens bestyrelse.
Hver landsbyforening har 1 stemme i Landsbyforum.
Landsbyforum vælger på årsmødet fra sit repræsentantskab et formandskab bestående af 5 personer fra
forskellige landsbyforeninger. Formandskabet er valgt for ét år. Formandskabet konstituerer sig inden 3
uger med formand, næstformand og kasserer, og meddeler konstitueringen til Landsbyforum.
Formandskabet udarbejder en forretningsorden med årshjul. Udtræder en person af formandskabet, skal
der på først kommende møde i Landsbyforum vælges en ny til erstatning af den udtrådte.
Formandskabet fastlægger datoer og indhold for møderne i Landsbyforum samt har ansvar for
koordinering/uddelegering af afholdelsen af mindst 3 årlige møder i Landsbyforum.
Landsbyforum tegnes i administrative sammenhænge af formand, næstformand og kasserer.
Repræsentantskabet kan meddele prokura.

§ 5 ÅRSMØDET
Landsbyforum afholder årsmøde en gang årligt inden udgangen af april. Der indkaldes elektronisk til
medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. Årsmødet ledes af en på årsmødet valgt dirigent.
Årsmødet er beslutningsdygtigt ved fremmøde af mindst 1/3 af de repræsenterede landsbyforeninger.

Stk. 1. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formandskabets beretning
4) Godkendelse af regnskab fra sidste regnskabsår
5) Godkendelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende
år
6) Valg af formandskab
7) Valg af 2 bilagskontrollanter

8) Indkomne forslag
9) Forslag til indsatsområder for det kommende år
10) Eventuelt

Stk. 2. Forslag til årsmødets dagsorden kan fremsættes af alle medlemmer. Forslag skal være sendt til
formandskabet senest 2 uger inden årsmødet.

§6 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på årsmødet og skal vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende
stemmeberettigede.

§7 ØKONOMISKE BINDINGER
Landsbyforums overskud anvendes alene til foreningens formål.
Landsbyforums medlemmer hæfter ikke personligt for de af Landsbyforum indgåede forpligtelser, for hvilke
alene Landsbyforum hæfter med dennes formue.
Domænet landsbyforumstevns.dk er ejet af landsbyforum, som skal sikre opretholdelsen af dette.
Landsbyforum kan søge eksterne midler til specifikke projekter, mødeaktiviteter, fælles forsikring, m.m.
Landsbyforums regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet kontrolleres af de generalforsamlingsvalgte
bilagskontrollanter. Regnskabet revideres tillige af statsautoriseret eller registreret revisor såfremt blot én
tilskudsgiver kræver det.

§ 8 NEDLÆGGELSE AF LANDSBYFORUM
Nedlæggelse af Landsbyforum skal vedtages på 2 på hinanden følgende møder i Landsbyforum, hvoraf
det ene skal være årsmødet. Nedlæggelsen skal på begge møder vedtages med 2/3 flertal af de
tilstedeværende landsbyforeninger.
Eventuelle økonomiske midler videreføres til en ny godkendt netværksforening eller lignende organ for
landsbyforeninger i Stevns. Hvis en sådan ikke eksisterer gives midlerne til en velgørende organisation i
Stevns kommune som valgt på mødet for nedlæggelse af Landsbyforum.

Således vedtaget på stiftende årsmøde den 2. december 2019.

