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Det er Lokalrådets opgave at varetage fælles interesser for beboerne i Bringstrup-Sigersted sogn
samt i Torpet. Rådet er ikke partipolitisk. Denne opgave søges løst gennem:
a) Deltagelse i den aktuelle debat vedrørende udviklingen i området.
b) At forestå og/eller støtte udarbejdelse og fremlæggelse af oplæg vedrørende udvikling af og
aktiviteter i området.
c) Kontakt til myndigheder angående forhold der vedrører lokalområdet.
d) Deltagelse i arbejdet i Landsbyforeningerne.
e) Lokalrådet kan på opfordring behandle sager, der kun vedrører en eller flere beboeres forhold
til offentlige myndigheder. Rådet fremlægger efter behov sine synspunkter over for
myndighederne skriftligt, på møder eller i pressen.
Lokalrådet består af 6 medlemmer, hvoraf 3 efter tur er på valg hvert år. Ved det årlige valg
tilstræbes det, at der opstilles kandidater bosat spredt over hele lokalområdet, så rådet får en
sammensætning, der dækker hele området.
Lokalrådets adresse er formandens adresse.
Hvert år i januar kvartal indkaldes skriftligt til generalforsamling med følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent og stemmetællere
b) Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det forløbne år
c) Behandling af indkomne forslag
d) Oplæg vedrørende det fremtidige arbejde og finansieringen af dette
e) Diskussion
f) Valg af 3 rådsmedlemmer
g) Valg af 1 suppleant
h) Eventuelt
Valg til Lokalrådet og øvrige afstemninger sker efter simpelt flertal (dvs. en mere end halvdelen i
afgivne gyldige stemmer).
Stemmeberettigede er alle fremmødte beboere over 14 år, forudsat de har fast bopæl i området.

Udover generalforsamling kan Lokalrådet indkalde til beboermøde, når rådet finder behov herfor.
Beboermøder indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel i ”Lokal Nyt” og/eller i den skrevne
presse. Endvidere skal Lokalrådet indkalde til beboermøde, såfremt mindst 20 beboere skriftligt
fremsætter ønske herom over for rådet.
8. Såfremt dette sker, skal dirigenten gennem en afstemning på beboermødet klarlægge, hvorvidt
mødedeltagerne er enige i, at sådanne særlige grunde har været til stede.
9. Forslag, som ønskes på dagsordenen på et beboermøde, skal være rådet i hænde skriftligt senest 7
dage før mødet.
10. Lokalrådet holder møde en gang i kvartalet. Rådsmøderne indkaldes skriftligt af formanden eller af
mindst 2 rådsmedlemmer, med mindst 8 dages varsel.
11. På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer rådet sig med formand, næstformand,

kasserer og sekretær og vælger repræsentant til Landsbyforums bestyrelse samt stedfortræder for
denne:
a) Formaden betegner foreningen.
b) Sekretæren protokollerer Lokalrådets beslutninger.
c) Kassereren fremsætter forslag til og varetager finansieringen af rådets arbejde m.v.
12. Lokalrådet kan opløses, såfremt forslag herom vedtages på et beboermøde.
13. Såfremt Lokalrådet ophæves, tilgår rådets kassebeholdning efter afskrivning af eventuel gæld til
fonden for Forsamlingshuset Friheden.

