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Vedtægter for Sall Lokalråd
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Sall Lokalråd dækker Sall og omegn
§ 2 Formål
Stk. 1. Lokalrådet er koordinerende og samarbejdsformidlende for områdets foreninger,
institutioner, erhvervsliv og øvrige borgere.
Stk. 2. Lokalrådet er Sall og omegns fælles talerør overfor og i dialog med Favrskov
Kommune, såvel politikere som embedsmænd.
Stk. 3. Lokalrådets vigtigste styringsredskab er Udviklingsplanen for Sall og omegn (første
udgave heraf vil være resultatet af Sall Beboerforenings projekt Vision Sall 2020) som
opdateres på www.Sallnet.dk og udsendes pr. mail til alle interesserede parter.
Stk. 4. Lokalrådet kan oprette arbejdsgrupper /fokusgrupper, der kan arbejde med
projekter i Sall og omegn.

§ 3 Sammensætning af Lokalrådet
Stk. 1. Repræsentanter fra foreninger og institutioner, som har hjemsted eller virke i Sall
og omegn kan optages som deltager i lokalrådet. Foreninger og institutioner kan
repræsenteres i Lokalrådet, hvis de har en bestyrelse.
For at styrke bæredygtigheden i Sall Lokalråd opfordres foreninger, institutioner m.v. til at
have det med i sin forretningsorden, at bestyrelsen til en hver tid har udpeget en
repræsentant til Sall Lokalråd. Navnet på den pågældende forenings
lokalrådsrepræsentant meddeles Lokalrådet inden den årlige generalforsamling i
lokalrådet. Som bilag til Vedtægterne forefindes en liste om faste medlemmer
(Repræsentanter fra foreninger og institutioner), der revideres hvert år lige før
generalforsamlingen.
Herudover kan der på den årlige generalforsamling vælges et antal borgere uden for
foreninger og institutioner, som har særlig interesse i at deltage i lokalrådsarbejde. Antal
borgere kan være 3 eller 4 samt suppleanter for disse. Den ene heraf så vidt muligt en
selvstændig erhvervsdrivende med virke i Sall. Antallet tilpasses således, at Lokalrådet
har et ulige antal deltagere.
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Stk. 2. Optagelse af foreninger som faste deltagere i Lokalrådet sker ved personlig eller
mail henvendelse til Lokalrådets forretningsudvalg med angivelse af sammenslutningens
bestyrelse, formål, kontaktinformation for bestyrelsen.
§ 4. Udmeldelse
Stk. 1. Lokalrådsdeltagere kan melde sig ud ved skriftligt at tilkendegive dette til
forretningsudvalget.
§ 5. Generalforsamling, årsmøde og forretningsudvalgsmøder
stk. 1. Generalforsamlingen skal som minimum varsles på www.Sallnet.dk af
forretningsudvalget senest 3 uger inden afholdelse.
Alle borgere i Sall og omegn kan deltage i generalforsamlingen.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent
Valg af referent.
Præsentationsrunde med nyt fra deltagerne og andre fremmødte.
Forretningsudvalgets årsberetning om lokalrådets virke .
Vedtagelse af en revideret Udviklingsplanen for Sall og Omegn (hvis der er sket
revision)
6) Valg af lokalrådsdeltagere blandt interesserede borgere, som ikke er faste
deltagere af lokalrådet (jf. § 3 stk 1).
7) Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Lokalrådets formand i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene vil kunne læses på
Lokalrådets del af www.Sallnet.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen konstituerer Lokalrådet sig med følgende:


En formand og en næstformand, som udgør Lokalrådets daglige forretningsudvalg
og er kontaktpersoner for Lokalrådet udadtil.



En repræsentant til Favrskov Kommunes Landsbyråd + 2 suppleanter (kan være
sammenfaldende med forretningsudvalget) – vælges i lige år for en toårig periode.
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Stk. 2. Afstemningsregler:
Afgørelser på Lokalrådets generalforsamlingn, hvor alle borgere i Sall og omegn har
adgang, træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte fra Sall og omegn.
Procedure for valg af ikke-foreningstilknyttede personer til lokalrådet fastlægges af
Forretningsudvalget. Der kan forlanges hemmelig afstemning, hvis en mødedeltager
forlanger det..
Ved lokalrådets øvrige møder ( ud over generalforsamlingen), er lokalrådet kun
beslutningsdygtig, når der er mindst 50 % af lokalrådets deltagere tilstede. Ved
stemmelighed har formanden 2 stemmer.
Stk. 3. Forretningsudvalget mødes, når det skønnes nødvendigt, og er ansvarlig for
indkaldelse til årets mødeaktivitet for Lokalrådet, som kan varieres efter behov og
henvendelser fra medlemmerne.
Stk. 4. Ud over den årlige generalforsamling i 1. kvartal holdes der fast to møder i
lokalrådet til behandling af løbende sager, i 2. kvartal og i 4 kvartal. Disse mødedatoer
fastlægges ved konstitueringen efter generalforsamlingen.
Fælleskalender for Salls foreninger og institutioner: Hvert år i 2. kvartal indkalder
Lokalrådets forretningsudvalg repræsentanter fra foreningerne / institutioner til et
koordineringsmøde for det kommende års arrangementer / udarbejder en fælleskalender,
som lægges på www.Sallnet.dk
Borgermøder: Herudover kan Lokalrådet indkalde til borgermøder, hvis der opstår sager
som har stor interesse hos mange borgere.
En gang årligt vurderer forretningsudvalget om der skal ske revision af Udviklingsplanen
for Sall og omegn.
Evt. forslag til ændringer af Udviklingsplanen for Sall og Omegn forelægges lokalrådet på
det faste møde i 4. kvartal. Hvis Lokalrådet beslutter at revidere Udviklingsplanen
præsenteres den reviderede udgave på den årlige generalforsamling i 1. kvartal.
§ 6 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 af de fremmødte stemmer på
generalforsamlingen.
§ 7 Økonomi
Stk. 1. Som udgangspunkt påregnes der ikke direkte økonomisk aktivitet i lokalrådet men
skønnes dette nødvendigt sørger forretningsudvalget for budget og regnskab som
fremlægges årligt.
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Stk. 2. Så vidt muligt bærer medlemmerne selv de økonomiske aktiviteter.
§ 8 Kommunikation/formidling omkring Sall Lokalråd
Stk. 1 Al gældende dokumentation omkring Sall Lokalråd skal være tilgængelig
umiddelbart efter udarbejdelsen under særlig menupunkt for Sall Lokalråd på
www.Sallnet.dk . Her skal forefindes oplysninger fra Lokalrådet om følgende: vedtægter,
referater , Udviklingsplanen for Sall, liste over lokalrådets deltagere: repræsentanter fra
foreninger, institutioner, Sall Erhvervsklub, generalforsamlingsvalgte lokalrådsdeltager,
forretningsudvalget (formand og næstformand) og Sall Lokalråds repræsentant i Favrskov
Kommunes Landsbyråd, eventuelle arbejdsgrupper / projektgrupper).
§ 9 Ikrafttrædelse og opløsning
Stk. 1. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse.
Stk. 2. Hvis lokalrådet med 2/3 stemmeflertal opløses ved en generalforsamling tilfalder en
eventuel kassebeholdning godgørende formål i lokalområdet.
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