LOKALFORUM BOLBRO
§ 1 - Navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Lokalforum Bolbro” og hjemsted er Bolbro Sogn, Odense
§ 2 - Formål:
Foreningens formål er:
-

at skabe en højere grad af fællesskab i Bolbro
at skabe et samarbejdsmiljø på tværs af borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv
at tage initiativer, der kan involvere nye deltagere i organiserede aktiviteter
at skabe mulighed for at koordinere og oplyse om initiativer i lokalområdet
at give mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, når ideer opstår
at indkalde til minimum 4 årlige møder for foreningens medlemmer, hvor mødet i 1. kvartal også
er Generalforsamling
at sikre dialog mellem frivillige og kommunens interesser i lokalområdet

§ 3 - Foreningens medlemmer:
Foreningens medlemmer er borgere, foreninger, grupper, institutioner og erhverv, som er hjemmehørende i Bolbro Sogn. Interesserede borgere, som er bosiddende uden for Bolbro Sogn, kan deltage i
Lokalforums møder og arrangementer - men har ikke stemmeret.
§ 4 - Ledelse, organisering og hæftelse:
Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 personer, der konstituerer sig selv med
formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen beslutter selv mødefrekvens og er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.
Foreningen tegnes af formanden.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.
Bestyrelsens opgaver:
At tage initiativer, der kan virkeliggøre det beskrevne formål, herunder:
-

finde fokuspunkter og sætte dagsorden til møderne
at bidrage til formidling af initiativer/ideer, bl.a. via opslag i lokalområdet, Facebook-gruppe, medier og www.bolbro.net.
at søge midler til lokale ideer til gavn i lokalområdet samt foreningens drift
at administrere Lokalforums midler

§ 5 - Økonomi, regnskab og revision:
Der betales ikke kontingent.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig over for Generalforsamlingen for budget og regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren.
Regnskabet revideres af den på Generalforsamlingen valgte revisor.
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§ 6 - Indkaldelse til Lokalforums møder:
Der indkaldes til møde med minimum 2 ugers varsel via opslag i lokalområdet, Facebook-gruppe, medier og www.bolbro.net.
§ 7 - Generalforsamling:
Inden udgangen af 1. kvartal afholdes Generalforsamling med følgende dagsorden og indhold:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Valg af dirigent
Valg af referent
Beretning ved formand
Godkendelse af revideret regnskab. - Perioden er 01.01. - 31.12.
Indkomne forslag
Fremlæggelse og vedtagelse af budget
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 1 suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. I lige år er 3 medlemmer på valg og i ulige år 2. Første gang i
2016.
Alle valg afgøres med simpelt stemmeflertal.
Alle borgere, som er bosiddende i Bolbro Sogn, har stemmeret. Som dokumentation for tilhørsforhold
medbringes sundhedskort. – Foreninger, grupper, institutioner og erhverv har hver 2 stemmer.
Bestyrelsen indkalder til Generalforsamling med mindst 2 ugers varsel via opslag i lokalområdet, Facebook-gruppe, medier og www.bolbro.net.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 1 uge før.
§ 8 - Ekstraordinær Generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
50 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom over for formanden.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter.
§ 9 - Vedtægtsændringer:
Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på Generalforsamling med 2/3 af de afgivne
stemmer
§ 10 - Foreningens ophør:
Ved foreningens ophør gives eventuel formue til aktiviteter i Bolbro Sogn.
Vedtaget på Generalforsamlingen, den 12.marts 2015
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