
VEDTÆGTER FOR LOKALRÅDET I HØJEN 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
Rådets navn er Lokalrådet i Højen. Lokalrådets virkeområde er Højen Sogn som omfatter Horsted, 
Stubdrup, Gl. Højen og Ny Højen. 
Lokalrådets hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. 
 

§ 2Formål 
Formålet er aktivt at arbejde for Lokalrådets virkeområde og borgernes interesser for derigennem 
at fremme områdets udvikling, bl.a. ved: 
 

- At være den lokale dialogpart med det offentlige, herunder Vejle Kommune og derigennem 
fungere som lokalområdets stemme 

- At være paraplyorganisation for områdets foreninger, handels- og erhvervsliv, institutioner 
og landbrug, og være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i 
området og i kommunen som helhed 

- At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling 
- At være byens talerør udadtil og indadtil 
- At synliggøre Højen og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et endnu 

mere attraktivt sted at bo, leve og virke 
 

§ 3 Kontingent 
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves årligt. 
 

§ 4 Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er Lokalrådets øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år 
inden udgangen af 1. kvartal. 
 
Dagsorden herfor skal mindst indeholde: 
Valg af dirigent 
Valg af 2 stemmetællere 
Lokalrådets beretning for det forløbne år samt fokusområder for det næste år 
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 
Behandling af indkomne forslag 
Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Valg gælder for 2 år ad gangen. Ulige år 3 
medlemmer og lige år 3 medlemmer. 
Valg af 2 suppleanter. Gælder for 1 år ad gangen. 
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Gælder for 1 år ad gangen 
Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt 
senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er frem-
mødte. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, hvis 15 medlemmer kræver det. 



 

§ 5 Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med formand, 
næstformand, sekretær og kasserer. 
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens midler. Lokalrådet hæfter kun for sine 
forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. 
Der udarbejdes referater fra bestyrelsesmøder.  
 

§ 6 Lokalrådets opgaver 
Rådet kan nedsætte ad hoc grupper blandt områdets borgere til løsning af konkrete opgaver. 
 

§ 7 Regnskabsår 
Lokalrådets regnskabsår følger kalenderåret. Det revidere regnskab fremlægges til godkendelse 
hvert år på generalforsamlingen. 
 

§ 8 Opløsning af Lokalrådet 
Beslutning om Lokalrådets opløsning kan træffes med ¾ flertal af de fremmødte 
stemmeberettigede på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af Lokalrådets 
opløsning anvendes rådets eventuelle midler til et almennyttigt formål i Højen. 
 

§ 9  
Lokalrådet i Højen er upolitisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. marts 1981 
Ændringer foretaget på den første ordinære generalforsamling den 29. marts 1982 
Ændringer foretaget på generalforsamling den 24. februar 2000 
Ændringer foretaget på generalforsamling den 22. februar 2007 
Ændringer foretaget på generalforsamling den 24. februar 2016 


