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§ 1 – Formål
Udviklingsrådet skal være det koordinerende forum, der kan bidrage til, at fremme udviklingen i
skoledistrikt Agerbæk, dækkende områderne Agerbæk, Fåborg, Starup-Tofterup, Årre og Hjortkær
samt i Varde Kommune som helhed.
Udviklingsrådet skal således være talerør for lokalområderne i sager, der vedrører udvikling af disse
i relation til de lokale aktører og byrådet.
Udviklingsrådet indgår sammen med de øvrige udviklingsråd i kommunen i et netværk, der skal
sikre den nødvendige dialog mellem lokalområderne og kommunalbestyrelsen.
Udviklingsrådet skal søge, at styrke samarbejdet mellem alle lokale områder til gavn for områdets
beboere, herunder foreningsliv, handels- og erhvervsliv, skole- og børneinstitutioner, kirke og
kultur, ældreområdet, miljø m.m. samt øvrige kommunale institutioner i lokalområderne.

§ 2 – Medlemskab
Enhver forening, gruppe, lokalråd, institution m.fl., der har virke i skoledistrikterne Agerbæk,
Fåborg, Starup-Tofterup, Årre og Hjorkær kan optages som medlem.
Udviklingsrådet kan desuden beslutte, at optage enkeltpersoner uden foreningstilknytning som
medlemmer, men uden stemmeret, og uden mulighed for valg til formand eller næstformand.
Bestyrelsen træffer efter anmodning beslutning om optagelse af enkeltpersoner, som herefter sker
med omgående virkning.
Optagelsen af enkeltpersoner forelægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

§ 3 – Udmeldelse og ekskusion
Udmeldelse kan ske med mindst 1 måneds skriftlig varsel, og træder i kraft fra næstfølgende
kalenderårs begyndelse.
Begrundet eksklusion kan kun ske ved generalforsamlingens beslutning efter samme regler som ved
vedtægtsændringer, jf. §§ 7 og 8

§ 4 – Udviklingsrådets sammensætning
Udviklingsrådet består af 11 medlemmer, der vælges i de geografiske områder for en toårig periode
med følgende repræsentation i rådet:
Agerbæk
Fåborg
Starup-Tofterup
Årre
Hjortkær

4 repræsentanter
2 repræsentanter
2 repræsentanter
2 repræsentanter
1 repræsentant

Ingen enkeltpersoner kan repræsentere mere end en medlemsforening.
Blandt udviklingsrådets 11 medlemmer vælges en bestyrelse på 3 personer samt 1 suppleant.
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Udviklingsrådet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden, eller i dennes fravær
næstformanden, sammen med et bestyrelsesmedlem fra andet geografisk område end formanden,
eller i dennes fravær næstformanden.
Medlemmerne af rådet beslutter på første møde efter den stiftende generalforsamling hvilke 5
medlemmer der første gang vælges for 1 år.
Det skal tilstræbes, at alle geografiske områder får et medlem valgt for 2 år
Efterfølgende sker alle valg for 2 år ad gangen med skiftevis 6 og 5 på valg.
Det enkelte geografiske område fastsætter selv sin valgprocedure og vælger selv sine suppleanter.
Såfremt der måtte opstå uenighed mellem medlemmerne i et område om valgproceduren, kan
området eller en forening fra området indbringe proceduren for rådet til godkendelse.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra rådets møder.
Herudover vælger rådet blandt sine medlemmer en repræsentant, der indgår i det fælles
udviklingsråd i Varde Kommune.
Såfremt de enkelte områder ikke kan opnå valg af tilstrækkelige kandidater tilfalder pladsen i rådet
et af de øvrige områder efter afstemning i rådet.
Afstemninger jf. ovenfor afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.

§ 5 – Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Udviklingsrådets øverste myndighed.
Der afholdes en årlig generalforsamling inden udgangen af april måned, med mindst 14 dages
varsel, og indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering i Ugeavisen Ansager-Helle
eller andet medie dækkende områderne, og med følgende faste punkter på dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af rådets beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Evt. fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
5. Fastsættelse af årlig kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller
hensigtsmæssigt, og skal afholdes såfremt mindst 50% af medlemmerne skriftlig fremsætter
begæring herom med angivelse af, hvilke emner/punkter der skal indgå i dagsordenen.
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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme vis, og med samme frister som ved
indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal uanset antal fremmødte, og hvert
medlem har 1 stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot et medlem kræver dette, dog altid ved personsager og
personvalg.

§ 6 – Økonomi
Udviklingsrådets regnskabsår er kalenderåret.
For Udviklingsrådets forpligtelser hæfter alene Udviklingsrådets formue, idet ingen medlemsgruppe
og intet medlem af bestyrelsen kan forpligtes økonomisk.
Generalforsamlingen vælger på hvert ordinære møde 1 revisor og en revisorsuppleant for en 1 årig
periode.
Genvalg kan finde sted.
Udviklingsrådets bestyrelse vælger en daglig pengeinstitutforbindelse indenfor rådets geografiske
virkeområde.

§ 7 Vedtægtsændringer
Alle vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen og kræver, at et kvalificeret flertal
på mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede stemmer for.
Såfremt der kun kan opnås simpelt flertal herfor indkalder Udviklingsrådet til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor beslutningen om vedtægtsændringer kan træffes ved simpelt flertal blandt
de fremmødte.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før
generalforsamlingen.

§ 8 – Ophævelse
Ophævelse af Udviklingsrådet skal ske efter samme afstemningsregler som er gældende for
vedtagelse af vedtægtsændringer jf. § 6.
Udviklingsrådets eventuelle formue tilbageføres til Varde Kommune.
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