Vedtægter for lokalrådet i Hovborg
Navn og virkeområde
Rådets navn er Hovborg Lokalråd og rådet virker indenfor Hovborg lokalområde.
§ 1 Formål:
Rådets formål er aktivt at arbejde for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme
den lokale udvikling i Hovborg og omegn bl.a. ved:
At være den lokale dialogpart med det offentlige, herunder Vejen Kommune og derigennem
fungere som lokalområdets stemme.
At være paraplyorganisationen for områdets foreninger, handels-/erhvervsliv, institutioner,
landbrug m.fl., og være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme
udviklingen i området, og i kommunen som helhed.
At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling.
At være byens talerør udadtil og indadtil.
At synliggøre Hovborg og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et endnu mere
attraktivt sted at bo, leve og virke.
§ 2 Lokalrådets sammensætning
Lokalrådets medlemmer skal alle være bosiddende eller erhvervsdrivende indenfor Lokalrådets
virkeområde.
Lokalrådet består af medlemmer.
.
Lokalrådets medlemmer:
• Hovborgs foreninger – 2 medlemmer
• Hovborgs Erhverv (Herunder turisterhvervet) – 1 medlem
• Landbruget – 1 medlem
• Institutioner – 1 medlem
• Unge under 25 år – 1 medlem.
• Ældre over 65 år – 1 medlem
Der er ikke direkte valgte medlemmer af Lokalrådet. De, der er på valg, vælges af de respektive
interessenter forud for årsmødet. Repræsentanter for den unge og den ældre generation
indstilles til formanden forud for årsmødet.
Medlemmer af lokalrådet vælges for en 2-årig periode, med 3 på valg i ulige år og 4 på valg i lige
år. Rækkefølgen afgøres ved lodtrækning første gang. Genvalg kan finde sted.
Lokalrådet kan tilknytte kompetence personer efter behov, til deltagelse i rådets aktiviteter.
Lokalrådet kan nedsætte ad. Hoc. arbejdsgrupper efter behov.
Lokalrådet konstituerer sig selv på førstkommende møde efter årsmødet.
Lokalrådet vælger repræsentanter til kommunens Landdistriktsudvalg, samt til øvrige relevante
fora.
§ 3. Lokalrådsmøder:
Der afholdes 8 møder årligt. Møderne holdes på en fast månedlig dag. Mødedatoer lægges på
Hovborg.net.
Møderne ledes af formanden.
Forslag, der ønskes behandlet på lokalrådets møder, skal indsendes til formanden senest en uge
før mødernes afholdelse.
§ 4. Økonomi:
Der opkræves ikke kontingent til lokalrådet.
Lokalrådet tildeles, i lighed med kommunens øvrige lokalråd, et fast årligt beløb til rådets
arbejde.
Lokalrådet er tillige ansvarlig for forvaltning af evt. øvrige midler der gives til arbejdet.
§ 5. Årsmøde

Der afholdes hvert i november årsmøde. Forud for årsmødes vælger de respektive foreninger,
erhverv, institutioner, og forsyningsselskaber den, de ønsker skal repræsentere dem i lokalrådet
de kommende to år.
Årsmødet er for alle borgere i Lokalrådets virkeområde.
På årsmødet orienterer lokalrådet om det forløbne års aktiviteter.
På årsmødet kan alle borgere komme med forslag og ideer til Hovborgs fremtidige udvikling.
§ 6. Nedlæggelse af foreningen:
Stk. 1 Til nedlæggelse af foreningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden
følgende borgermøder med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, samt med mindst ¾ af de
afgivne stemmer på hvert borgermøde.
Stk. 2 Såfremt nedlæggelse vedtages, skal der på andet borgermøde vælges tre likvidatorer til at
afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der derved et overskud overføres dette til
foreningslivet, erhvervslivet, landbruget og institutioner i retfærdig fordeling mellem parterne.
§ 7. Foreningen tegnes og forpligtes ved underskrift af formand og/eller kasserer. Foreningen og
bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen som sådan pådragne
forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.

Vedtægterne er godkendt på møde den 20.6 2017

