
Formalisering af valgprocedure for 
rådsmedlemmer til UR Helle Øst 
 

1. Borgerforeningerne i Agerbæk, Starup/Tofterup, Årre og Fåborg og Beboerforeningen i Hjortkær er 

ansvarlig for at deres respektive poster i Udviklingsrådet Helle Øst bliver besat. 

2. Borger- / Beboerforeningen skal udarbejde en valgprocedure for valg af deres Rådsmedlemmer til 

Udviklingsrådet Helle Øst.  

3. Valgproceduren skal offentliggøres af Borger- / Beboerforeningen ved opslag og/eller på byens 

hjemmeside. 

4. Valgproceduren og enhver ændring heraf skal straks meddeles til Udviklingsrådets ledelse.  

5. De enkelte byers valgprocedure skal altid være offentliggjort på Udviklingsrådets hjemmeside 

6. I valgproceduren skal det fremgå, at mindst et rådsmedlem er enten medlem af borger- / 

beboerforeningens bestyrelse eller stærk tilknyttet bestyrelsen ved at deltaget i hovedparten af 

borger- / beboerforeningens bestyrelsesmøder. 

7. Det foreskrives, at ud over borger- / beboerforeningens rådsmedlemspost, så gives de øvrige 

poster til andre førende foreninger i byen, som arbejder med udvikling af enten lokalsamfund, 

erhverv, institutioner, kultur, idræt og/eller fritid. Foreningen finder et rådsmedlem der enten 

medlem af foreningens bestyrelse eller stærk tilknyttet bestyrelsen ved at deltaget i hovedparten af 

foreningens bestyrelsesmøder. 

 

8. Valg af rådsmedlem fra Vrenderup 

a. Rådsmedlemmet fra Vrenderup vælges direkte på Udviklingsrådets Årsmøde.  

b. Der afholdes valg i alle lige årstal. 

c. Alle der er bosiddende i Agerbæk storskoledistrikt kan blive valgt til posten, der tilhører 

Vrenderup-området. 

d. Vrenderup-området afgrænses inden for den gælden grænse for Agerbæk storskoledistrikt 

og inden for Vrenderup skoledistrikt som den var afgrænset indtil 1968. 

e. Den som er bosiddende i Vrenderup-området og som har fået flest stemmer bliver valgt 

som rådsmedlem uanset om andre uden for Vrenderup-området har fået flere stemmer. 

f. Den som er bosiddende i Vrenderup-området og som har fået næst flest stemmer bliver 

valgt som suppleant for Vrenderup-områdets Rådsmedlem uanset om andre uden for 

Vrenderup-området har fået flere stemmer. 

g. Er der ingen som stiller op som er bosiddende i Vrenderup-området, så får den som har 

fået flest stemmer posten som tilhører Vrenderup-området. 

h. Et valgt rådsmedlem og suppleant for Vrenderup området beklæder deres poster for 2 år 

ad gangen. 

i. Er posten fra Vrenderup-området beklædt af et rådsmedlem uden for Vrenderup-området 

kan en eller flere personer bosiddende i Vrenderup-området kræve valg til Vrenderup-

området i ulige årstal. Kravet om sådan et valg skal være Udviklingsrådets ledelse i hænde 

senest 7 dage før Årsmødet. Ved sådan et valg beklæder de valgte posten frem til valget 

ved næste Årsmøde. 

j. Genvalg kan finde sted. 

k. En indtrådt suppleant beklæder posten til den valgte kommer tilbage eller afgår. 


