
VEDTÆGTER LISBJERG-SKEJBY- TERP-KASTED FÆLLESRÅD 

§01. NAVN: 

Sammenslutningens navn er Lisbjerg - Skejby - Terp - Kasted Fællesråd (LSTK), Århus kommune. 

§02. FORMÅL:  

 LSTK’s formål er at udvikle og koordinere det lokalt forankrede sociale og kulturelle liv i området. 
 LSTK skal således arbejde for, og understøtte, at der gives alle beboere og grupper af beboere gode 

muligheder for at tage del i sociale og kulturelle aktiviteter i lokalområdet. 
 LSTK skal bistå ved henvendelse til offentlige myndigheder og forhandle som lokalområdets 

fællesrepræsentation i forhold til offentlige myndigheder. 
 LSTK informerer medlemmer og beboere om initiativer og aktiviteter i lokalområdet. 

§03. MEDLEMSKAB: 

Som medlem kan optages enhver forening, beboergruppe, institution mv, hvis virksomhed falder indenfor 
LSTKs formål og område. Enhver forening, beboergruppe, institution m.v., som har indmeldt sig i 
fællesrådet, bevarer sin selvstændige status. 

Optagelse, som sker med omgående virkning, afgøres foreløbigt af forretningsudvalget, og forelægges til 
godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde. 

Ved optagelse i fællesrådet betales et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes på det ordinære 
repræsentantskabsmøde. 

Det årlige kontingent til LSTK fastsættes ligeledes på det ordinære repræsentantskabsmøde Såfremt et 
medlem undlader at betale kontingent efterpåkrav, kan medlemmet ekskluderes. Medlemsåret går fra 1. 
marts til 28. februar. 

§04. REPRÆSENTANTSKABET: 

Fællesrådets øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 2 repræsentanter for hvert medlem af 
sammenslutningen. 

Ingen repræsentant kan repræsentere mere end et medlem af fællesrådet. 

§05. REPRÆSENTANTSKABSMØDE: 

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned. Dagsordenen for 
repræsentantskabsmødet skal i det mindste indeholde følgende punkter:  

1. Forretningsudvalgets beretning v/ formanden. 
2. Udvalgsberetninger v/ udvalgene. 
3. Revideret regnskab v/kassereren. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg. 
7. Eventuelt. 

Der kan indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når forretningsudvalget finder det nødvendigt, 
eller når mindst 5 medlemsorganisationer indsender skriftligt motiveret dagsorden til forretningsudvalget. 



Ordinært repræsentantskabsmøde sammenkaldes skriftligt med fire ugers varsel, og er, når det er lovligt 
indvarslet, altid beslutningsdygtigt. 

Eventuelle forslag fra forretningsudvalget, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal 
udsendes samtidig med indkaldelsen, der skal indeholde dagsordenen 

Til repræsentantskabsmødet har de af medlemmerne valgte repræsentanter eller suppleanter samt de 
indkaldte udvalgsmedlemmer, jf. § 7, adgang 

Endvidere er der adgang for særligt indbudte. 

Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer der har begæret det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde, er til stede. 

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet, skal indsendes til forretningsudvalgets formand senest 14 
dage før repræsentantskabsmødet. Det påhviler forretningsudvalget at videresende indkomne forslag til 
medlemmerne, således at disse forslag er medlemmerne i hænde senest 8 dage før 
repræsentantskabmødet. 

Repræsentanter med stemmeret har hver en stemme. 

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kan vedtages ved almindelig 
stemmeflerhed. Ved stemme lighed er forslaget ikke vedtaget. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, 
men på begæring skal der foretages skriftlig afstemning. 

 §06. VALG TIL FORRETNINGSUDVALGET: 

Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af repræsentantskabets beslutninger, 
vælger repræsentantskabet et forretningsudvalg. i formand der er på valg hvert år. Samt 4 medlemmer, hvor 
2 er på valg de lige år og 2 de ulige år. Samt 2 suppleanter. Alle valg gælder for 2 år. 

Genvalg kan finde sted. 

Forretningsudvalget konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, og sekretær. 

Til forretningsudvalget kan kun vælges i fra hver medlemsgruppe. (Reglen kan undtagelsesvis fraviges, 
såfremt der ikke opstilles de nødvendige kandidater) 

Der vælges i suppleant de lige årstal samt i suppleant de ulige årstal. Genvalg kan finde sted. 

Valgbare er medlemmernes repræsentanter jf. § 5. I tilfælde hvor et medlem af forretningsudvalget udtræder 
af den forening, den pågældende er repræsentant for, indtræder den til forretningsudvalget valgte suppleant. 

§07. FORRETNINGSUDVALGETS LEDELSE: 

Forretningsudvalget leder arbejdet i fællesrådet gennem møder, der indkaldes med mindst 14 dages varsel 
og som ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Forretningsudvalget har ret til at 
nedsætte de for arbejdet fornødne udvalg hvis forretningsorden udarbejdes i samarbejde med 
forretningsudvalget. 

 §08. REGNSKAB OG REVISION: 



Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af2 revisorer, der vælges for to år ad gangen på 
det ordinære repræsentantskabsmøde. På dette møde vælges desuden to revisorsuppleanter, lige ledes for 
to år. Der afgår en revisor og en revisorsuppleant hvert år. 

Genvalg kan finde sted. 

Revisor og revisorsuppleant kan ikke være medlem af forretningsudvalget. 

§09. ØKONOMI: 

Fællesrådets økonomi baseres på det årlige medlemskontingent jf. § 03 men kan efter forretningsudvalgets 
skøn suppleres via indtægtsgivende aktiviteter og tilskud fra anden side. 

Formand og kasserer tegner fællesrådet udadtil hvad økonomi angår. 

§10. BLAD: 

Fællesrådet udsender medlemsbladet "KVÆRNEN" til sin medlemskreds. 

§11. UDMELDELSE: 

Udmeldelse stiles til forretningsudvalget, og skal ske skriftligt inden 1. dec. og med mindst 3 måneders 
varsel. 

§12. OPHÆVELSE: 

Ophævelse af fællesrådet kan kun ske efter samme regler som vedtægtsændringer. 

Under forbehold af Århus kommunes godkendelse træffes, på sidste repræsentantskabsmøde i fællesrådet, 
bestemmelse om afvikling af fællesrådets økonomiske forhold ved almindelig stemmeflertal. 

  

Således vedtaget på fællesrådets repræsentantskabsmøde 

19. marts 1998. 

  

  

 


