
Vedtægter for Bogø & Farø Lokalforum  
 
§ 1 Navn 
Lokalforummets navn er Bogø og Farø Lokalforum, og dækker over øerne Bogø og Farø. 
 
§ 2 Formål 
Bogø og Farø Lokalforum er et lokalforum under Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel og 
har derfor til formål at virke for at samle områdets foreninger og frivillige om områdets udvikling 
og for at gøre det til et attraktivt sted at bo og leve. Formålet er endvidere at skabe det bedst 
mulige samarbejde og dialog med politikere og administrationen i Vordingborg Kommune om 
områdets udvikling. 
 
§3 Generalforsamling 
Generalforsamlingen afholdes årligt hvert 4. kvartal med følgende obligatoriske dagsorden: 
Pkt. 1: Valg af dirigent 
Pkt. 2: Forummets beretning 
Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab og budget 
Pkt. 4: Præsentation af kommende arrangementer 
Pkt. 5: Indkomne forslag 
Pkt. 6: Valg af bestyrelse, se §4 og 5 
Pkt. 7: Valg af revisor 
Pkt. 8: Eventuelt 
Generalforsamlingen kan derudover også indeholde ekstra punkter. 
 
§4 Bestyrelse 
Bestyrelsen varetager den daglige drift af lokalforummet mellem generalforsamlingerne. 
Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, valgt for 1 år ad gangen.  
I tilfælde af færre end 5 kandidater melder sig, er den afgående bestyrelse forpligtet til at indkalde 
til ekstraordinær generalforsamling, hvor der udpeges nye kandidater, eller foreningen foreslås 
nedlagt. 
Personer der er mindst 15 år, og har bopæl i området på valgdagen, er valgbare.  
Bestyrelsen vælges på en generalforsamling, hvor alle kandidaterne også annonceres og 
præsenteres. Alle kandidater vil få tid til at motivere deres kandidatur, hvis det ønskes. 
 
Lokalforummet konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og kasserer. 
Konstitueringen kan ændres løbende i perioden. 
Lokalforummet fastsætter sin egen forretningsorden. 
 
Lokalforummet tegnes af 2 medlemmer af lokalforummet i forening, hvoraf 1 medlem skal være 
formanden, eller af det samlede lokalforum. For lokalforummets forpligtelser hæfter alene 
lokalforummet med sin formue. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 
§ 5 Valg af bestyrelsen 



Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde. Ved valget skal der afgives 1 stemme på en 
kandidat. De maksimalt 9 kandidater, der opnår højeste stemmetal, er valgt. I tilfælde af at der 
opstilles mellem 5 og 9 kandidater vil alle kandidater automatisk blive valgt. 
De næstfølgende står til rådighed som suppleanter i den rækkefølge, som deres stemmetal 
berettiger til. Ved stemmelighed stemmes der igen, dog kun om de relevante kandidater. 
Alle, der er fyldt 15 år og har bopæl i området på valgdagen, har stemmeret. 
 
§ 6 Fraflytning fra Lokalforums området  
Hvis et bestyrelsesmedlem flytter fra området, udtræder vedkommende automatisk af 
lokalforummet.  
Et medlem kan desuden anmode om at udtræde ved andre grunde end fraflytning. Anmodningen 
godkendes på et bestyrelsesmøde af en beslutningsdygtig bestyrelse.  
I begge tilfælde træder en suppleant til. Hvis der ikke er suppleanter, kan lokalforummet suppleres 
på en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af at bestyrelsen i perioden bliver på mindre end 
5 personer, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med det formål at supplere 
bestyrelsen op til minimum 5 personer. 
 
§ 7 Funktions- og regnskabsperiode 
Lokalforummets funktionsperiode begynder 1. januar og regnskabsåret følger kalenderåret. 
Lokalforummets regnskab gennemgås af revisoren, og det godkendte regnskab indsendes til 
Vordingborg Kommunes Nærdemokratikoordinator inden den 1. maj som dokumentation for 
foregående års brug af tilskud. 
 
§ 10 Arbejdsgrupper  
Lokalforummet kan nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper efter behov. Arbejdsgrupperne kan 
bestå af alle der er valgbar til lokalforummet. 
 
§ 11 Borger-, og Temamøder  
Lokalforummet kan afholde borgermøder og temamøder efter behov. Lokalforummet indkalder 
dog mindst én gang årligt til et åbent borgermøde for alle i lokalforummets geografiske område. 
Mødet har følgende faste dagsordenpunkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Redegørelse for lokalforummets arbejde i den forløbne periode 
3. Fremtidige arrangementer og lokal udvikling 
4. Eventuelt 
 
§ 12 Vedtægter 
Lokalforummets vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor dagsordenspunktet er 
meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og ved 2/3 flertal af de 
fremmødte. Ændringer i vedtægten skal godkendes af Vordingborg Kommune, såfremt 
lokalforummet modtager tilskud fra Vordingborg Kommune. 
 
 
 
§ 13 Opløsning af Lokalforummet  



En eventuel opløsning af lokalforummet kan kun besluttes på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 
14 dages varsel, og såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for.  
Ved en eventuel opløsning af lokalforummet tilbageføres kommunale midler til Vordingborg 
Kommune, mens eventuel resterende kassebeholdning uddeles til almennyttige formål i 
lokalområdet, efter beslutning på generalforsamlingen. 
 

Vedtaget på generalforsamling den xxx. 

 


