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§ 1: Overordnet beskrivelse
§ 1.1: Navn: Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune.
§ 1.2: Hjemsted: Nyborg Kommune.
§ 1.3: Landsbysamarbejdet tegnes af formanden og kassereren for Landdistriktsudvalget.
§ 1.4: Organisationsstruktur:


Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune består af et antal lokale råd i Nyborg Kommunes
landdistrikt, der hver er udpeget på lokale møder.



De lokale råd udgør kernen i hele landsbysamarbejdet og er suveræne i sit virke.



De lokale råd sender repræsentanter til Det Fælles Landsbyråd.



Det Fælles Landsbyråd er debatforum i forhold til den fælles landdistriktspolitik i
kommunen, og vælger Landdistriktsudvalget.



Landdistriktsudvalget virker som forretningsudvalg for Det Fælles Landsbyråd, og står for
den direkte kontakt mellem landsbysamarbejdet og kommunen.



Den overordnede målsætning for landsbysamarbejdet fastlægges på et årsmøde for alle
borgere i Nyborg Kommune.

§ 2: Formål for det lokale råd
§ 2.1: At arbejde for lokalområdets sammenhold, identitet og trivsel.
§ 2.2: At være sparringspartner for foreninger og grupper af borgere i lokalområdet.
§ 2.3: At repræsentere lokalområdet i forhold til kommunen og anden myndighed, samt være
høringspart i forbindelse med offentlig planaktivitet.
§ 2.4: At deltage i kommunale arbejdsgrupper og udvalg.
§ 2.5: At udgøre kontaktleddet til de andre lokalområder i samarbejdet samt til landsdækkende
samarbejder af betydning for landdistriktsudviklingen.
§ 2.6: At sende repræsentanter til Det Fælles Landsbyråd jfr. § 5
§ 2.7: At formidle initiativer for og tilbyde koordination af lokal foreningsaktivitet.
§ 2.8: At assistere med finansieringssøgning for aktiviteter af betydning for lokalområdet.
§ 2.9: At være ansvarlig for forvaltning af fællesmidler.
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§ 3: Formål for Det Fælles Landsbyråd
§ 3.1: At udgøre det fælles debatforum for landdistriktspolitikken i kommunen.
§ 3.2: At repræsentere det kommunale landsbysamarbejde generelt, både nationalt og internationalt.
§ 3.3: At deltage i kommunale arbejdsgrupper og udvalg.
§ 3.4: At arbejde på en styrkelse af den generelle landdistriktspolitik efter de overordnede
retningslinier fra årsmødet.
§ 3.5: At arbejde på en synliggørelse af landdistrikternes livsvilkår og beboernes trivsel.
§ 3.6: At inspirere og stimulere de lokale råd til at udvikle og forbedre kvaliteter og værdier i deres
lokalområde.
§ 3.7: At inspirere til og assistere ved finansieringen af fælles og individuelle projekter blandt de
lokale råd ved hjælp af fondsansøgninger og lignende.
§ 3.8: At udstikke overordnede retningslinier for forvaltning af fællesmidler.
§ 4: Retningslinjer for Det Fælles Landsbyråd
§ 4.1 Det Fælles Landsbyråd er Landsbysamarbejdets øverste myndighed.
§ 4.2: Det Fælles Landsbyråd består af repræsentanter fra samtlige lokale råd. Hvert lokalt råd har 1
stemme.
§ 4.3: Det Fælles Landsbyråd mødes mindst 4 gange om året eller når et flertal af Det Fælles
Landsbyråds medlemmer ønsker det. Møder indkaldes skriftligt med 14 dages varsel
af formanden for Landdistriktsudvalget.
§ 4.4: Dagsorden udarbejdes på baggrund af aktuelle emner og lokale ønsker. Dagsordenen
publiceres sammen med indkaldelsen, der sendes til hvert lokalt råds kontaktperson.
§4.5.: Eén gang om året – inden 1. marts – fremlægges årsberetning og revideret regnskab til
godkendelse for Det Fælles Landsbyråd på et orienterings- og valgmøde (generalforsamling).
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Valg af formand og medlemmer til Landdistriktsudvalget
§4.6.: Valg foretages på valgmødet (§4.5) i Det Fælles Landsbyråd.
Formand og formandssuppleant:
§ 4.6.1: Formanden - der samtidig er formand for Landdistriktsudvalget - vælges for en 2-årig
periode ved direkte valg. Formanden vælges blandt de lokale råds kontaktpersoner.
§ 4.6.2: Den af Landdistriktsudvalget konstituerede næstformand er samtidig suppleant for
formanden indtil førstkommende valg.
Øvrige medlemmer i Landdistriktsudvalget, der foruden formanden består af 6 medlemmer:
§ 4.6.3: Der vælges seks medlemmer til Landdistriktsudvalget for en toårig periode. Tre af
medlemmerne er på valg i lige årstal og de andre tre er på valg i ulige årstal, således at der hvert år
er tre landdistriktsudvalgsmedlemmer på valg. Der skal tilstræbes en ligelig geografisk fordeling af
medlemmerne, som skal vælges blandt de lokale råds kontaktpersoner.
§ 4.6.4: Der vælges to suppleanter til Landdistriktsudvalget for en etårig periode. En suppleant, der
indtræder i Landdistriktsudvalget i stedet for et valgt medlem, følger dog det valgte medlems
valgperiode, også i tilfælde hvor der resterer mere end et år af valgperioden. Der tilstræbes en bred
geografisk fordeling. Suppleanterne vælges blandt de lokale råds kontaktpersoner.
§ 4.6.5: Der vælges to revisorer for en toårig periode. Revisorerne afgår på skift, således at der hvert
år er én revisor på valg. Det Fælles Landsbyråd kan dog bestemme, at der entreres med et eksternt
revisionsfirma til erstatning for to revisorer. I så fald udgår valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Revisorer skal være bosiddende i Nyborg Kommune, men kan ikke vælges blandt de personer, der
er indvalgt som formand eller medlem af Landdistriktsudvalget.
§ 4.6.6: Der vælges to revisorsuppleanter for en etårig periode. En revisorsuppleant, der indtræder i
stedet for en valgt revisor følger dog den valgte revisors valgperiode, også i tilfælde hvor der
resterer mere end ét år af valgperioden. Revisorsuppleanter skal være bosiddende i Nyborg
Kommune, men kan ikke vælges blandt de personer, der er indvalgt som formand eller medlem af
Landdistriktsudvalget.
§ 4.6.7: Alle poster giver mulighed for genvalg, hvis den person, der bestrider posten, opfylder
kravene for at være valgbar.
§ 4.6.8: Hvis en indvalgt person flytter fra kommunen eller af anden grund stopper som
kontaktperson i det lokale råd, udtræder personen normalt straks af sin valgte post, med mindre der i
Det Fælles Landsbyråd laves en speciel aftale om at personen fortsætter sit valgte hverv indtil
udgangen af valgperioden.
§ 4.6.9: Såfremt der er flere kandidater end der er brug for i en valgrunde, skal der være skriftlig
afstemning, hvis blot én af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.
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Valgene foretages i nedenstående rækkefølge:
1. Formand. Ved skriftlig afstemning skal gyldig stemmeseddel indeholde ét utvetydigt navn.
2. Tre personer til Landdistriktsudvalget. Ved skriftlig afstemning skal gyldig stemmeseddel
indeholde netop tre forskellige utvetydige navne.
3. To suppleanter til Landdistriktsudvalget. Ved skriftlig afstemning skal gyldig stemmeseddel
indeholde netop to forskellige utvetydige navne.
4. En revisor. Ved skriftlig afstemning skal gyldig stemmeseddel indeholde ét utvetydigt navn.
5. To revisorsuppleanter. Ved skriftlig afstemning skal gyldig stemmeseddel indeholde netop to
forskellige utvetydige navne.
§ 4.7: Landdistriktsudvalget konstituerer sig selv jfr. § 6.
......................
§ 5 Formål for Landdistriktsudvalget
§ 5.1: Landdistriktsudvalget virker som forretningsudvalg for Landsbysamarbejdet og udgør bl.a.
det direkte kommunikationsled til kommunen.
§ 5.2: At deltage i kommunale arbejdsgrupper og udvalg under hensyn til de til enhver tid gældende
samarbejdsaftaler med kommunen.
§ 5.3: At forvalte det fælles landsbysamarbejdes midler efter budgettets retningslinjer.
§ 6: Retningslinjer for Landdistriktsudvalget
§ 6.1: Landdistriktsudvalget udgør forretningsudvalg for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune
med Det Fælles Landsbyråd.
§ 6.2: Landdistriktsudvalget konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
§ 6.3: Landdistriktsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 6.4: Landdistriktsudvalget skal hvert år inden udgangen af februar udarbejde en årsberetning og et
revideret regnskab til godkendelse i Det Fælles Landsbyråd jfr. § 4.5.
§6.5.: Landdistriktsudvalget udarbejder budgetforslag for alle lokale råd for det kommende år til
fremlæggelse og godkendelse på valgmødet (§4.5). Budgettet skal godkendes af Det Fælles
Landsbyråd inden det forelægges kommunen.

Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune (Rev. maj 2016) Side 6 af 8

§ 7: Årsmødet
§ 7.1 Hvert forår afholdes et årsmøde, som er åbent for alle kommunens borgere, og som er
kontaktforum for de landsbyinteresserede og kommunalpolitikerne. Det tilstræbes at mødet rummer
oplæg fra udvalgte politikere og en generel debat om visioner og mål for landdistriktspolitikken i
Nyborg Kommune.
§ 7.2: Mødet indkaldes med en måneds varsel af Landdistriktsudvalget.
§ 8: Nedlæggelse af Det Fælles Landsbyråd
§ 8.1: Det Fælles Landsbyråd kan kun nedlægges, hvis der er stemmeflertal herfor blandt 2/3 af Det
Fælles Landsbyråds fremmødte medlemmer jfr. § 4 på to på hinanden følgende møder inden for 6
måneder, men med mindst tre måneders mellemrum.
§ 8.2: Ved nedlæggelse afregnes rådets midler retmæssigt, og et evt. overskud tilstedes
landsbyprojekter i kommunen efter rådets bestemmelse.
§ 9: Ændringer i vedtægterne for Landsbysamarbejdet
§ 9.1: Ændringer i disse vedtægter kan kun finde sted, hvis der er stemmeflertal herfor blandt 2/3 af
Det Fælles Landsbyråds fremmødte medlemmer jfr. § 4 på to på hinanden følgende møder inden for
6 måneder, men med mindst tre måneders mellemrum.
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Vejledning for de Lokale råd


Det lokale råd er selvbestemmende og der bør tages behørigt hensyn til lokale interesser og
metoder i forbindelse med rådets virke. Det følgende er derfor i vid udstrækning en
vejledning for rådet, så der kommer bedst muligt samarbejde med de øvrige lokale råd i
Landsbysamarbejdet:



Det lokale råd består af et antal medlemmer, der bredt repræsenterer borgerne i det område,
rådet dækker. Disse rådsmedlemmer bør udpeges på et lokalt møde, hvortil alle beboere i
området har adgang og helst efter offentliggørelse på synlige steder.



Det lokale råd konstituerer sig selv og forretningsgangen skal være så fleksibel som muligt
under hensyntagen til lokale forhold.



Det lokale råd udpeger en kontaktperson, der fungere som formand for rådet og som
samtidig er repræsentant i Det Fælles Landsbyråd. Kontaktpersonen er valgbar til de i
vedtægternes § 5 nævnet poster, og bør være stabil nok til at være i det lokale råd i mindst et
par år for at sikre at rådets arbejde holdes ved lige.



Kontaktpersonens navn og adresse skal altid være opdateret i Det Fælles Landsbyråd og
Landdistriktsudvalget, så det er muligt at holde kontakten ved lige. Enhver ændring skal
snarest meddeles Landdistriktsudvalget. Desuden bør Det Fælles Landsbyråd også have
kendskab til de øvrige rådsmedlemmers navne, samt gerne deres adresser, telefonnumre og
epost-adresser, så de bl.a. kan blive nævnt på hjemmesidens kontaktside.



Der bør også vælges en suppleant, som kan træde til, hvis kontaktpersonen pludselig må
forlade rådet.



Det lokale råd bør holde mindst 4 møder med jævn fordeling på året. På møder bør man bl.a.
tage stilling til sager, der kan have interesse for Landsbysamarbejdet og den kommende
dagsorden for Det Fælles Landsbyråd.



Da det er Landdistriktets kasserer, der sørger for regnskabet i hele Landsbysamarbejdet, skal
hvert lokalt råd sørge for at alle regninger sendes til kassereren. Hvis personer i rådet selv
lægger penge ud, skal der laves et regnskab, som er vedhæftet de relevante boner og sendes
til kassereren. Kassereren sætter pengene ind på den ønskede konto - normalt inden for en
uges tid.
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