Vedtægter
for

Billund Landdistriktsråd

§ 1.

Navn.
Billund Landdistriktsråd.

§ 2.

Rådets sammensætning.
Landdistriktsrådet består af 2 repræsentanter fra hvert af følgende lokalområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Filskov.
Hejnsvig, Donslund.
Skjoldbjerg-Almstok.
Stenderup-Krogager.
Sdr. Omme, Bøvl.
Vesterhede.
Vorbasse, Fitting, Nebel.
Nollund, Urup, Eg.

Andre lokalområder i Billund Kommune kan optages i Landdistriktsrådet.
Hvert lokalområde er ansvarlig for, at der vælges 2 repræsentanter fra lokalrådet til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
Forretningsudvalget består af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
§ 3.

Rådets formål.
Det er rådets formål:


at varetage landdistrikternes interesser overfor kommunen, regionen og andre offentlige
myndigheder.



at inspirere og koordinere tiltag som fremmer livskvalitet og bosætning i landdistrikterne.



at være med til at skabe mulighed for udvikling i de enkelte landsbyer / lokalområder.



at initiere fælleskommunale overordnede projekter – gerne i samarbejde med den
kommunale projektvejleder.



at arbejde for bevaring og udvikling af erhvervsmulighederne i landdistrikterne, herunder
landdistriktsturisme.



at medvirke til at søge økonomiske ressourcer til landdistrikterne i form af EU-midler, fonde,
m.v.



at medvirke til udarbejdelse af landdistriktspolitikken i samarbejde med Billund kommune.



at sikre en kontinuerlig erfaringsudveksling mellem lokalområderne.



at være rådgivende organ for politikerne i Billund Kommune.

Landdistriktsrådet er uafhængigt af politiske partier.
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§ 4.

ÅRSMØDET.
Stk. 1. Årsmødet har en inspirerende og rådgivende funktion over for bestyrelsen.
Stk. 2. Årsmødet indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel og afholdes hvert år i perioden
medio marts til ultimo april.
Stk. 3. Forslag skal indsendes til formanden senest 7 dage før mødeafholdelsen.
Stk. 4. Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af årsregnskab ved kassereren.
5. Indkomne forslag fra lokalområderne og BLDR.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Landdistriktsrådet konstituerer sig senest på det førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet
med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse udgør også forretningsudvalget.

§5.

Økonomi.
Der kan søges diverse tilskudsmidler fra kommunen og andre.
Formanden og kassereren tegner ”Billund Landdistriktsråd”.

§ 6.

Regnskab og revision.
Stk. 1. Revision af Billund Landdistriktsråds regnskab udføres af 2 på årsmødet valgte revisorer.
Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret 01.01.-31.12.

§ 7.

Vedtægtsændringer.
Forslag fra lokalrådene fremlægges til debat, og vedtagne vedtægtsændringer forelægges til
orientering på årsmødet af bestyrelsen. Beslutningskompetencen ligger hos landdistriktsrådet.

§8.

I forbindelse med Billund Landdistriktsråds behandling af projekter til Billund Kommunes
Landdistriktspulje skal der tages højde for følgende forhold:
1. Fastsættelse af koordinerede mødeterminer for Billund Landdistriktsråd i forhold til
Billund Kommunes økonomiudvalg.
2. Vedtagelse af inhabilitetsregler.
a. Ved ansøgninger fra Billund Landdistriktsråd til Landdistriktspuljen er Billund
Landdistriktsråd inhabil.
b. Hvert lokalråd har, i forbindelse med anbefaling af projekter til
landdistriktspuljen, 2 ikke navngivne stemmer. Afgivelsen af stemmer kræver
fysisk tilstedeværelse på mødet.
3. Billund Landdistriktsråd behandler ansøgningerne til Landdistriktspuljen i forhold til
indsatsområderne i den til enhver tid gældende vedtagne kommunale
landdistriktspolitik og lokalområdernes egne udviklingsplaner.
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§9.

Retningslinjer for nedlæggelse af Landdistriktsrådet.
Stk. 1. Forslag om nedlæggelse af Billund Landdistriktsråd kan kun fremsættes af
Landdistriktsrådet.
Stk. 2. Til nedlæggelse af Billund Landdistriktsråd kræves, at beslutning herom vedtages af to på
hinanden følgende årsmøder med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum samt med mindst 3/4 af
de afgivne stemmer på hvert årsmøde.
Stk. 3. Såfremt nedlæggelse vedtages, skal der på det andet årsmøde vælges 4 personer til at
afvikle Landdistriktsrådets virksomhed. Fremkommer der et overskud fordeles dette ligeligt
mellem lokalrådene.

Således vedtaget i Vorbasse den 11. april 2016
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