
Vedtægter for Mønsted og Omegns Lokalråd

Navn og hjemsted

§1.  Foreningens navn er Mønsted og Omegns Lokalråd. Foreningen har hjemsted i Mønsted i Viborg 
Kommune. 

Formål

§2.   Foreningens formål er, at:

a. Som lokalråd at varetage Mønsted og Omegns interesser over for kommunen samt andre
myndigheder og aktører.

b.  Arbejde  for,  at  Mønsted  og  omegn  gennemgår  en  positiv  udvikling  med  gode
fritidsaktiviteter og -faciliteter for alle aldersgrupper, gode muligheder for eje- og lejeboliger,
god og sikker samfærdsel, børnepasning, uddannelse og arbejde.

c.  Bidrage til byens interne kommunikation gennem borgermøder og koordinationsmøder med
byens  foreninger,  institutioner  og  virksomheder  samt  udvikling  og  vedligeholdelse  af  en
fælles hjemmeside mv.

d.  Bidrage  til  markedsføring  af  området  med  henblik  på  at  fremme  bosætningen,  øget
omsætning til vore virksomheder og mere turisme.

e.  Arbejde for forskønnelse af Mønsted by og omegn.

f.  Arbejde for øget adgang til områdets naturområder gennem blandt andet afmærkede gang-
og cykelstier. 

g.  I samarbejde med medlemmer og andre interesserede borgere og foreninger at varetage
vedligeholdelse,  opsætning  og  nedtagning  af  juleudsmykningen  langs  Bredgade  og
Kalkværksvej samt flagallé ved festlige lejligheder.

h.  Varetage vedligeholdelse af en fælles legeplads og fritidsområde med madpakkehus samt
hjertestarter.  

i.  Bidrage til samarbejde med andre byer og landsbyer, når dette fremmer foreningens formål.

Medlemmer

§3.  Medlem af foreningen er enhver husstand eller erhvervsvirksomhed, som har tegnet medlemskab og 
som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag.

Hver husstand eller erhvervsvirksomhed har én stemme ved foreningens generalforsamlinger. 

Der kan fastsættes forskellige kontingentsatser.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af 
generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Generalforsamling



§4.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned, og indvarsles senest 21 dage før. 
Indkaldelsen sker ved opslag på relevante hjemmesider, på facebook m.fl. samt ved opslag i Daglibrugsen 
og Østfjendshallen.  

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4. Bestyrelsens beretning om foreningens fremtidige visioner og projekter

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

6. Eventuelle indkomne forslag

7. Orientering  om  foreningens  aktuelle  økonomi  og  budget  for  det  indeværende  år  samt
fastsættelse af budget og kontingenter for det næste år

8. Valg  af  bestyrelse  og  bestyrelsessuppleanter.  Valgbarhed  ved  personligt  fremmøde  eller
skriftligt tilsagn

Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen træder 1. suppleanten ind og indtager den plads det
afgående medlem havde og følger dennes valgperiode.

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgbarhed ved personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn.

10.  Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med navn og underskrift modtages af et 
bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Ekstraordinær 
generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af 
dagsorden fra mindst ¼ af medlemmerne senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer, på en generalforsamling træffes ved almindeligt 
stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun 
medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Der er kun stemmeret ved personligt fremmøde.

Der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ledelse

§5.  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 -7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.



Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for 
foreningens drift.

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden 
eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse

§6.  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Det 
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår

§7. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling 
fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, 
når revisoren ønsker det.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§8.  Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens tilstedeværende medlemmer 
stemmer herfor. Dette gælder også vedrørende foreningens eventuelle opløsning. 

Ved opløsning skal foreningens eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, som ligger 
naturligt i forlængelse af foreningens formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. oktober 2008. Ændret på de ekstraordinære 
generalforsamlinger den 22. marts 2010 og den 10. september 2012. I 2018 blev Mønsted og Omegns 
Lokalråd sammenlagt med Mønsted Handels- og Håndværkerforening. Nærværende vedtægter blev 
efterfølgende justeret på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2019. Tilføjelse på 
generalforsamlingen 25.08,2021

Mønsted, den 25. august 2021.

Underskrifter ved dirigenten og bestyrelsesmedlemmer.

_________________________            _________________________       _________________________

  Mona Østergård                                 Ove Harrestrup                                 Jeppe Frederiksen Bak, 

  Formand/ Referent                    Dirigent               Bestyrelsesmedlem

______________________            _________________________       _________________________



Jens Paarup Harrestrup                    Helle Jønsson Sommer                   Rene Madsen

Kasserer                  Næstformand          Bestyrelsesmedlem

_________________________            ________________________   _________________________      

Kurt Mosgaard, Bestyrelsesmedlem


