
Vedtægter Harlev Fællesråd 
 

§ 1  Navn 

1.1  Sammenslutningens navn er Harlev Fællesråd, 8462 Harlev, Århus Kommune 

  

§ 2  Formål 

2.1     Harlev Fællesråds formål er som koordinator og katalysator at skabe et fælles forum til at 
fremme opfyldelsen af lokale behov og ønsker inden for by- og oplandsudvikling samt inden for 
fritids-, trivsels- og miljøområderne til gavn for medlemmerne og beboerne i Harlev og Framlev 
sogne. 

2.2     Harlev Fællesråd kan koordinere medlemmers gennemførelse af aktiviteter og bistå herved. 

2.3     Tillige kan Harlev Fællesråd bistå ved løsning af problemer, som har interesse for 
lokalområdet og forhandle med offentlige myndigheder. 

2.4     Harlev Fællesråd informerer medlemmer og beboere i området om Fællesrådets initiativer 
og anliggender. 

  

§ 3  Medlemskab 

3.1     Som medlem kan optages enhver forening, beboergruppe, institution, skole, m.v. hvis 
virkeområde er Harlev og Framlev sogne eller en del heraf. Endvidere kan optages virksomheder 
med domicil i Harlev og Framlev sogne. 

3.2     Anmodning om medlemskab skal indsendes til forretningsudvalget. 

  

§ 4  Repræsentantskabet 

4.1     Øverste myndighed er repræsentantskabet. Dette består af 2 repræsentanter for hvert 
medlem af sammenslutningen. Ingen repræsentant kan repræsentere mere end 1 medlem af 
Harlev Fællesråd. 

  

§ 5  Repræsentantskabet (mødet) 

5.1     Repræsentantskabsmødet afholdes inden udgangen af marts måned. 

5.1.1       Til mødet har de af medlemmerne valgte 2 repræsentanter eller deres suppleanter samt 
de indkaldte udvalgsmedlemmer adgang. 

5.1.2       De valgte repræsentanter ellers deres suppleanter har hver 1 stemme 

5.1.3       Endvidere er der adgang for særligt indbudte. 

5.2     Det ordinære repræsentantskabsmøde sammenkaldes skriftligt med 3 ugers varsel og er, 
når det er lovligt indvarslet, altid beslutningsdygtigt. 



5.2.1       Medlemmer, der ønsker forslag behandlet, skal indsende disse til forretningsudvalgets 
formand senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 

5.2.2       Senest 8 dage før repræsentantskabsmødet skal medlemmerne modtage dagsorden 
vedlagt indkomne forslag fra medlemmer eller forretningsudvalg. 

5.2.3       Hvis der ikke er indkommet forslag fra medlemmer til forretningsudvalget, er den med 
indkaldelsen udsendte dagsorden gældende.  

5.3     Det påhviler forretningsudvalget at varsle repræsentantskabsmødet og udsende dagsorden 
vedlagt forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet. 

5.4     Ekstraordinært indkaldes med 10 dages varsel til repræsentantskabsmøde, når 
forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af medlemmerne indsender skriftlig 
og motiveret begæring herom til forretningsudvalget. 

5.5     Forslag vedtages med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forslaget ikke 
vedtaget. 

5.5.1       Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men på begæring af mindst 1 repræsentant 
skal der foretages skriftlig afstemning. 

5.5.2       Valg til forretningsudvalg skal altid foregå skriftligt. 

5.5.3       Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.  

5.5.4       Det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 

5.5.5         1. Valg af dirigent 

5.5.6         2. Forretningsudvalgets årsberetning 

5.5.7         3. Udvalgsberetninger 

5.5.8         4. Fremlæggelse af sidste års regnskab til godkendelse 

5.5.9         5. Indkomne forslag 

5.5.10      6. Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse 

5.5.11      7. Fastsættelse af kontingent 

5.5.12      8. Valg af forretningsudvalg og suppleanter 

5.5.13      9. Valg af revisor og suppleant 

5.5.14      10. Eventuelt 

  

§ 6  Forretningsudvalget 

6.1     Forretningsudvalget består af 8 medlemmer samt suppleanter. 

6.2     Forretningsudvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift med 4 i lige år 
og 4 i ulige år.  

6.3     Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 



6.4     Valgbare er medlemmernes valgte repræsentanter, jf. § 5.1.1. 

6.5     Forretningsudvalg konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

6.6     Ved en forretningsorden træffer forretningsudvalg nærmere bestemmelse om udførelsen af 
sit erhverv. 

6.7     I tilfælde, hvor et forretningsudvalgsmedlem ophører med at være repræsentant for et 
medlem, indtræder den til forretningsudvalget valgte 1. suppleant, og 2. suppleanten indtræder på 
1. suppleantens placering.  

6.8     I tilfælde, hvor en suppleant indtræder i forretningsudvalget, er denne medlem af 
forretningsudvalget i det afgående medlems resterende valgperiode. 

  

§ 7  Regnskab og Revision 

7.1     Regnskabsåret følger kalenderåret. 

7.2     Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen. 

7.2.1       Der vælges desuden 2 revisorsuppleanter, ligeledes for 2 år. 

7.3     Der afgår en revisor og 1 revisorsuppleant hvert år. 

7.4     Revisorerne kan ikke være medlem af forretningsudvalget. 

  

§ 8  Kontingent 

8.1     Alle medlemmer betaler et fast kontingent, som fastsættes på repræsentantskabsmødet. 

  

§ 9  Ophør af medlemskab 

9.1     Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel inden 1. januar. 

9.2     Såfremt et medlem undlader at betale kontingent efter påkrav, ophører medlemskabet. 

  

§ 10  Ophævelse 

10.1       Eventuel ophævelse af Harlev Fællesråd skal vedtages på 2 på hinanden følgende 
repræsentantskabsmøder og hver med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

10.1.1    Møderne skal holdes med mindst 2 og højest 6 ugers mellemrum. 

10.2       En eventuel formue skal anvendes til kulturelle formål i Harlev og Framlev sogne. 

  

  

  

Vedtaget                             Harlev den 20. marts 1991 



Ændringer vedtaget            Harlev den 29. oktober 1997 

Ændringer vedtaget            Harlev den 24, oktober 2000  

Ændringer vedtaget            Harlev den 31. marts 2016    

 

  

                       

 

  


