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Vedtægter for Kolt-Hasselager Fællesråd 
 
 
1. Foreningens navn er Kolt-Hasselager Fællesråd.  
 
2. Kolt-Hasselager Fællesråd har til formål at løse 
opgaver som foreninger, grupper, organisationer, 
partier, institutioner, skoler, råd, virksomheder mm. i 
Kolt og Hasselager efter intern beslutning finder 
hensigtsmæssigt at løse i fællesskabets regi. Herunder 
bidrager fællesrådet til 
- at skabe overblik over og informere om de forskellige 
aktiviteter, der tilbydes beboerne i Kolt-Hasselager 
området,  
- at yde bistand ved henvendelse til offentlige 
myndigheder efter opfordring eller af egen kraft  
- at være lydhøre overfor befolkningens behov for nye 
aktiviteter, institutioner og lignende samt foreslå 
løsninger, der imødekommer behovene.  
Fællesrådet fungerer som fælles talerør for hele 
områdets ønsker til områdets udvikling .  
 
3. Enhver forening, gruppe, organisation, partiafdeling, 
institution, skole, råd, virksomhed mm. (i det følgende 
kaldet medlemsgruppe), som har sit virke i området og 
husstande  i området, kan optages som medlem af 
fællesrådet.  
 
 4. En tilknyttet medlemsgruppe eller enkeltperson 
kan til enhver tid træde ud af fællesrådet. Dog hæftes 
der økonomisk for de til enhver tid igangværende 
aktiviteter, dog ikke ud over kontingentet.  
 
5. Fællesrådets generalforsamling består af to 
repræsentanter med stemmeret for hver af de til 
fællesrådet knyttede medlemsgrupper. Gruppen af 
enkeltpersoner betragtes i denne henseende som een 
medlemsgruppe. En medlemsgruppe i 
kontingentrestance har ikke stemmeret. De to 
repræsentanter udpeges suverænt af den enkelte 
medlemsgruppe.  
 
6. Fællesrådet afholder een årlig generalforsamling, 
repræsentativ, hvor følgende punkter skal optages på 
dagsordenen:  
1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne 

regnskabsår til godkendelse.  

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.  

4. Indkomne forslag.  

5. Budget og kontingentfastsættelse.  

6. Valg af bestyrelse.  

7. Valg af to suppleanter.  

8. Valg af to revisorer.  

9. Valg af en revisorsuppleant. 

10. Eventuelt.  

Forslag til punkt 4 på dagsordenen skal være 
fremsendt til formanden senest 8 dage før 
generalforsamlingen.  
 
Den ordinære generalforsamling skal finde sted i årets 
første kvartal og indkaldes med 14 dages varsel. 
Sammen med indkaldelse udsendes forslag til 
dagsorden for generalforsamlingen.  
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 
bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede 
medlemmer med angivelse af dagsorden.  
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 
6 uger efter anmodningen. 
 
6.a. På generalforsamlingen er det bestyrelsens 
opgave at sikre, at gruppen af enkeltmedlemmer får 
mulighed for at afklare, hvem blandt de fremmødte 
enkeltmedlemmer, der med to stemmer 
repræsenterer gruppen af enkeltmedlemmer ved 
afstemninger på generalforsamlingen. Dette gøres 
forud for generalforsamlingens start eller ved en kort 
pause i generalforsamlingen forud for første 
afstemning på generalforsamlingen. Kan gruppen af 
enkeltmedlemmer ikke blive enig, peger fællesrådets 
bestyrelse på to enkeltmedlemmer i gruppen.  
 
7. Fællesrådet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, 
valgt af og blandt de i fællesrådet siddende 
repræsentanter. Valg til fællesrådet bestyrelse 
foretages hvert år på generalforsamlingen. 4 
medlemmer er på valg i lige år og 3 i ulige år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv.  
 
8. Bestyrelsens opgave er at indkalde til møder i 
fællesrådet, når det findes fornødent, eller når en af 
de tilknyttede medlemsgrupper gennem deres 
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repræsentanter i fællesrådet anmoder herom. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 
medlemmer er til stede.  
 
9. Bestyrelsen kan beskæftige sig med alle spørgsmål 
af fælles interesse, herunder udgivelse af blad og kan 
optage kontakt til andre organisationer, instanser og 
enkeltpersoner med henblik på aktiviteter.  
 
10. Enhver beslutning træffes ved almindeligt flertal i 
fællesrådet.  
 
11. Regnskabsåret følger kalenderåret.  
 
12. Foreningens midler indsættes på en særskilt konto 
i et pengeinstitut, fra hvilken der kun kan foretages 
hævning i bank eller netbank ved underskrift fra 
formand og kasserer i forening. Derudover kan der 
oprettes en netbankkonto max. kr. 2.000,- med et 
tilknyttet dankort som den valgte kasserer har 
brugsret over.  
 
13. Medlemskontingentet fastsættes ens for alle 
medlemsgrupper og ens for alle husstande hvert år på 

generalforsamlingen. Betalingsfristen er senest 1. 
marts.  
 
14. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de 
tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter i 
fællesrådet i forbindelse med generalforsamlingen. 
Opnår forslag til vedtægtsændringer ikke 2/3 stemmer 
men kun simpelt flertal, kan der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling med samme forslag 
på dagsordenen. Denne generalforsamling skal holdes 
tidligst tre uger og senest fem uger efter den første. På 
den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget 
vedtages med simpelt stemmeflertal.  
 
15. Fællesrådet kan kun opløses såfremt det besluttes 
på to på hinanden følgende generalforsamlinger ved 
almindeligt flertal. Eventuel formue skal tilfalde 
områdets institutioner og foreninger og fordeles efter 
generalforsamlingsbeslutning.  
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling i 
september 2020 
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