VEDTÆGTER FOR FORENINGEN
TØLLØSE LOKALFORUM

§ 1. Navn, og hjemsted og tilhørsforhold
Stk. 1. Foreningens navn er Tølløse Lokalforum.
Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som trikt.geografisk er defineret ved den gamle Tølløse
Skoledis er alle borgere i Tølløse sogn og Soderup/Eskildstrup sogne med postnummer ”4340 Tølløse”.
Stk. 3. Tølløse Lokalforum er stiftet den 29. november 2005.
Stk. 4. Tølløse Lokalforum er dialogpart med Holbæk kommune.
§ 2. Formål
Stk. 1. Tølløse Lokalforums er et informerende og koordinerende led mellem
kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune, borgere, foreninger og institutioner (lokale
interessenter) i Tølløse lokalområde.
Stk. 2. Lokalforum er kommunalbestyrelsens lokale dialogpart, som involveres aktivt i
lokalsamfundets udvikling og medvirker til politikudvikling.
Stk. 3. Lokalforum er høringspart, når kommunalbestyrelsen udvider den formelle hørings ret.
§ 3. Medlemmer af Lokalforum
Stk.1. Alle borgere, foreninger og institutioner i Tølløse lokalområde, jf. § 1, stk. 2, kan deltage i
Lokalforums arbejde: lokalforumsmøder, borgermøder, emnegrupper, informationsgrupper og
kommunalbestyrelsens årlige dialogmøder.
Stk. 2. Hver borger har én stemme ved afstemninger og kun ved personligt fremmøde.
§ 4. Generalforsamling
Stk.1. Tølløse Lokalforums øverste myndighed er Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober måned.
Generalforsamlingen offentliggøres i dagspressen 2 uger før med oplysning om tid og sted.
Offentliggørelsen skal indeholde en henvisning til Lokalforums hjemmeside.
Stk. 2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges udenfor
bestyrelsens rækker.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt
medlem anmoder herom.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten.
Generalforsamlingens beslutninger bekendtgøres på Lokalforums hjemmeside senest
en måned efter mødets afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om Lokalforums arbejde i det forløbne år
4. Regnskab Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Indkomne forslag
6.Valg: Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år.
a. Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer.
Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer.
b. 2 bestyrelsessuppleanter valgt for 1 år med angivelse af rækkefølge
c. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant
7. Eventuelt.
Stk. 3. Valgbar er alle borgere, der er fyldt 16 år og bosiddende i Tølløse lokalområde.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen v/formanden
i hænde senest 8 dage før mødet.
Indsendte forslag skal offentliggøres på Lokalforums hjemmeside inden Generalforsamlingen.
Forslagene skal optages som særlige punkter under punkt 5 på den endelige dagsorden, som
offentliggøres på Lokalforums hjemmeside.
Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med antallet af fremmødte.
Stk. 6. Hver borger har én stemme ved afstemninger og kun ved personligt fremmøde.
Stk. 7. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 8. Alle andre spørgsmål afgøres ved simpelt flertal.
§ 5. Bestyrelsen
Stk. 1. Det daglige arbejde i Lokalforum varetages af en bestyrelse, som består af 7
medlemmer, heraf 1 kommunalt udpeget medlem.
Stk. 2. Bestyrelsen kan i mangel af suppleanter eller en kommunalt udpeget repræsentant
selvsupplere indtil næste generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsen har til opgave at arrangere lokalforums møder og at koordinere og formidle
lokale interessenters meninger til kommunalbestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter Generalforsamlingen. Der vælges en
formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Stk.5. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og mødeaktivitet. Mødet er
beslutningsdygtigt, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af
stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 6. Bestyrelsen råder over et årligt budget til selvvalgte aktiviteter.
Stk.7. Bestyrelsen understøtter lokalområdets udvikling gennem samvirke mellem det
offentlige og lokalsamfundet.
Stk. 8. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte emne- og informationsgrupper.
§ 6. Lokalforumsmøder
Stk. 1. Der afholdes efter behov lokalforumsmøder. Indkaldelsen til lokalforumsmøder

offentliggøres i dagspressen 2 uger før med oplysning om tid og sted.
Lokalforumsmøder kan aflyses i tilfælde af manglende indkomne forslag.
Stk. 2. Der træffes afgørelse ved simpelt flertal.
Stk. 3. Hver fremmødt borger har én stemme.
Stk. 4. Der udarbejdes mødereferat, som offentliggøres på Lokalforums hjemmeside.
§ 7. Ekstraordinært lokalforumsmøde
Stk. 1. Ekstraordinært lokalforumsmøde afholdes, når 1/3 bestyrelsesmedlemmer anser det for
nødvendigt, eller når mindst 50 borgere skriftlig fremsender anmodning herom til formanden.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinært lokalforumsmøde finder sted på samme måde som for den
årlige generalforsamling. Ekstraordinært lokalforums møde skal holdes inden 6 uger efter modtagelse af
anmodningen.
Stk. 3. Et ekstraordinært lokalforumsmøde har samme betydning som et ordinært lokalforumsmøde, dog kan
kun behandles de sager, der har givet anledning til mødets afholdelse.
§ 8. Midler
Tølløse Lokalforum råder selv over sine egne økonomiske midler, der stilles til rådighed af kommunen eller
tilvejebringes på anden måde.
§ 9. Regnskab
Stk. 1. Der aflægges regnskab for det årlige tilskud til selvvalgte aktiviteter. Regnskabsåret er 1. juli – 30.
juni.
Stk. 2. Regnskabet Det reviderede regnskab forelægges på Generalforsamlingen til il t godkendelse.
Stk. 3. Regnskabet er tilgængeligt for alle borgere, foreninger, institutioner, lokale interessenter i
lokalområdet en uge før generalforsamlingen. Regnskabet offentliggøres på Lokalforums hjemmeside.
§ 10. Underskriftsret
Formanden underskriver på foreningens vegne.
Kassereren er bemyndiget til alene/egenhændigt at disponere på vegne af foreningen i almindelige daglige
økonomiske anliggender og på foreningens konti i pengeinstitutter.
Ved kontraktlige forpligtelser og større økonomiske dispositioner underskriver formanden og kassereren i
forening.
Ved optagelse af lån eller køb af fast ejendom skal samtlige bestyrelsesmedlemmer underskrive.
Tegningsret
Stk. 1. Tølløse Lokalforum tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsens formand og ved dennes
fravær af næstformanden. Økonomiske dispositioner tegnes af kasserer og formand i forening, eller af et
bestyrelsesmedlem i forening med en af de førnævnte.
§ 11. Forpligtelser
Stk. 1. Tølløse Lokalforums bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Lokalforums
forpligtelser.
Stk. 2. Lokalforums medlemmer har ikke krav på nogen del af Lokalforums formue eller udbytte af
nogen art.

§ 12. Opløsning af Lokalforum
Stk. 1. Tølløse Lokalforum kan kun opløses ved vedtagelse herom på 2 på hinanden følgende
ekstraordinære lokalforumsmøder. Opløsning kan kun vedtages, når 2/3 af de
stemmeberettigede fremmødte stemmer herfor.
Stk. 2. I tilfælde af Tølløse Lokalforums opløsning overdrages eventuelle aktiver til Holbæk
Kommune.

Tølløse Lokalforums vedtægter er godkendt af bestyrelsen og vedtaget på en ekstraordinær
generalforsamlingen den 10. maj 8. november 2017. 2017.

