14. april 2014.
Lokalrådet for Kalvehave og Omegn
v/ Fmd. Britta Jørholt
Søvænget 7
4771 Kalvehave

Undertegnede ønsker nedenstående 6 ændringsforslag til Lokalrådets nugældende vedtægter behandlet på
Lokalrådets generalforsamling den 24. april 2014.
Med venlig hilsen,
Poul-Erik Feldt
Kalvehave Havnevej 13
4771 Kalvehave

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag 1:
I § 3 slettes ordene ”Den Gule Stald og”, så § 3 kommer til at lyde således: Foreningens hjemsted er den til
enhver tid fungerende formands adresse.
Begrundelse:
Det er meget uhensigtsmæssigt at hæfte foreningens hjemsted op på en lokalitet, som foreningen ikke har
ejerskabet af, eller rådighedsretten over.

Forslag 2:
I § 4 ændres teksten i sidste punktum til følgende ordlyd: Alle fastboende borgere i lokalområdet over 18 år
har stemmeret og er valgbare. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og ikke ved fuldmagt.
Begrundelse:
Med denne ændring/tilføjelse præciseres blot afstemningsproceduren, og hvem der har stemmeret og er
valgbare i lighed med andre lokalråd i Vordingborg kommune.

Forslag 3:
I § 5, 3. punktum ændres teksten til følgende ordlyd: 3 medlemmer vælges i lige årstal, og 2 medlemmer
vælges i ulige årstal.
Begrundelse:
Med denne ændring bringes der overensstemmelse med bestemmelsen i § 9, hvor der står: Bestyrelsen
konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.

Forslag 4:
I § 9 tilføjes en ny tekst i sidste afsnit efter beskrivelsen af konstitueringsprocessen med følgende ordlyd:
Kassereren må ikke samtidig bestride kassererposter i andre foreninger med tilknytning eller
samarbejdsrelationer til Lokalrådet.
Begrundelse:
Med denne tilføjelse fjernes ethvert habilitetsspørgsmål i forbindelse med foreningens økonomi.

Forslag 5:
I § 10 tilføjes en ny tekst efter ordet ”bestyrelsesmedlemmerne,” i 2. linje: eller hvis mindst 25 fastboende
borgere skriftligt har anmodet herom med angivelse af årsag,
Begrundelse:
Med denne tilføjelse sikres fastboende borgere også muligheden for at kunne kræve indkaldelse af en
ekstraordinær generalforsamling.

Forslag 6:
I § 15 ændres ordlyden til følgende: Regnskabsåret følger kalenderåret.
Begrundelse:
Det er det mest praktiske og lettest forståelige.

