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Lokalrådets formål

Lokalrådet Hatten har til formål at:
. styrke udviklingen i lokalsamfundet øster Nykirke skoledistrikt
. Arbe]de for at udbygge sammenholdet og samarbejdet mellem foreninger, institutioner,

interessegrupper og bor8ere i lokalområdet
. Give hjælp og støtte til udvikling af nye initiativer og ideer, som ertilgavn for

lokalsamfundet
. Være bindeled mellem lokalsamfundet ogVejle kommune
. Hente inspiration udefra til vores lokalsamfund

Alt sammen i samarbejde med øvrige foreninger i lokalområdet, samt Vejle kommune

Konstituering af lokalrådet

På første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig

med formand, næstformand, kasserer, sekretær og web_ansvarlig

Konstitueringen synliggøres på lokalrådets hjemmeside, gerne med billeder.

Desuden udpeges ansvarlige tovholdere for følgende:

. Branding

. Presse

. Turisme

. Forårsrengøring

. Musik-cafe

. Naturens dag (hvis deltagelse)

. Velkomstpakker

. Repræsentantforeningsbladet

Desuden udpeges tovholdere for det givne års fokusområder der skal arbejdes med i samarbejde

med Vejle kommune.

Lokalrådet kan frit nedsaette flere konkrete arbejdsudvalgtil Iøsning affastlagte opgaver'

Lokalrådets repræsentation

Det er formanden, der repræsenterer lokalrådet udadtil.
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Næstformanden indt.æder på formandens vegne, hvis denne er forhindret

I forbindelse med forskellige samarbejdsprojekter mv. deltager andre medlemmer fra bestyrelsen

med mandat fra hele bestyrelsen.

Lokalrådet giver ved visse lejligheder en gave/et gavekort, mere præcist:

Medlemmer af lokalrådets bestyrelse modtager en gave (250,- kr.) ved runde fødselsdage og

andre mærkedage.

Bestyrelsen kan beslutte, at Sive en gave til andre formå1, der har lokalområdets int€resse.

Møder i lokalrådet - indkaldelse og dagsorden

Lokalrådet afholder mindst 5 møder årligt.

Det tilstraebes, at møderne afholdes i tidsrummet 19.00- 21.30

Alle møder fastlægges, så flest muligt fra bestyrelsen kan deltage

Møderne synliggøres på hjemmesiden www.vonqe-kollemorten.dk - under fanen Lokalrådet

Hatten

Referater fra møderne lægges på hjemmesiden senest 5 dage efter afholdelse

Møderne kan have deltagelse fra personer der ikke er medlem af bestyrelsen, men som deltager i

underudvalg - eventuelt deltager vedkommende kun i dele af mødet'

suppleanter til lokalrådet kan deltage i lokalrådsmøderne uden stemmeret

Afholdelse af møder afstemmes som hovedregel ikke med suppleanter, da disse deltager efter

eget ønske.

Der kan afholdes ekstraordinære møder efter ønske fra et medlem i lokalrådet - afstemmes altid

med formanden.

Formanden fastlægger dagsorden til lokalrådsmøderne i samarbejde med næstformanden, og

sørger for udsendelse af dette til medlemmerne (incl. suppleanterne) senest 5 dage før afholdelse'

Medlemmer, der har forslag til dagsordenspunkter frems€etter disse over for formanden og senest

10 dage før mødet.
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Dagsorden indeholder mindst følgende punkter:

. Nyt fra formanden

. opfølgninc på punkter fra sidste møde

. Nyt fra arbejdsudvalg

. Nyt fra kassereren

. Eventuelt

Dagsordenens punkter ledsages i fornødent omfang af bilag til belysnlng af den konkrete sag'

Afbud til et møde meddeles formanden senest dagen før mødet

Møder i lokalrådet - afholdelse

Møderne ledes altid af dirigenten, som vælges i fast turnus, så det ikke kun er formanden der har

ansvar for dette.

Deltager den valgte dirigent ikke i mødet, er det formanden der gennemfører mødet'

Dirigentens opgave er, at lede mødet, overholdelse af dagsorden, herunder desuden

tidsoverholdelse.

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når det er lovliSt indvarslet og mindst halvdelen af rådets

medlemmer herunder formanden eller næstformanden er til stede

Beslutninger træffes så vidt mulig i enighed. I tilfælde af uenighed træffes beslutningen ved

almindelig flertalsafgørelse.

I tilf€elde af stemmeli8hed er formandens stemme udslagsgivende'

Møder i lokalrådet - referat

Sekretæren udarbejder et beslutningsreferat over lokalrådets dialog og beslutninger'

Af referatet skalfremgå, hvem der vartil stede, hvem der var mødeleder og referent, dagsordenen

samt dialog og beslutninger for hvert enkelt punkt

Referat godkendes løbende, så referat for hvert punkt læses op, inden næste punkt - derved er

referat godkendt ved udsendelse.

Referat udsendes til bestyrelsen senest 3 dage efter afholdelse, og synliggøres på lokalområdets

hjemmeside, senest 5 dage efter afholdelse.
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Desuden lægges såvel dagsorden som referat i dropbox - under "bestyrelse og møde/' - og er

herved altid tilgængelig for personer med adgang (som udgangspunkt bestyrelsen)

Er sekretæren ikke til stede på mødet, væl8es denne som første punkt på dagsorden.

Omkostnings- og kørselsgodtgørelse

Der vdes som hovedregel ikke godtgørelse til kørsel til arrangementer i lokalrådet - heller ikke

møder med Vejle kommune.

omkostninger til diverse arrangementer betales ifølge bilag, via kassereren

Lokalrådets repræsentantskabsmøde

På sidste møde før repræsentantskabsmødet har formanden udarbejdet "formandens beretning",

som også benyttes som årsberetning til Vejle kommune.

lndkaldelse til repræsentantskabsmødet sker i henhold til vedtægterne og afholdes i enten Vonge

eller Kollemorten, dette for at fastholde sammenholdet i hele lokalområdet.

Formand og kasserer har ansvar for at indkalde til repræsentantskabsmødet jfr. vedtæSterne'

Repræsentantskabsmødet indeholder, ud over faste punkter i henhold til vedtægterne, mulighed

for at tage et aktuelt emne op, som beskrives i indkaldelsen.

Alle foreninger og institutioner i området forventes at fortælle om status for eget område på

repræsentantskabsmødet.

Beretningen læ8ges efter afholdelse af repræsentantskabsmøde på hjemmesiden for

lokalområdet.

Desuden sendes den til Vejle kommune jfr. den indgåede samarbejdsaftale'

Lokalrådets økonomi og regnskab

Kassereren fører regnskab over samtlige lokalrådets indt€egter og udgjfter'

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Lokalrådets midler indsættes på en NEM konto i et anerkendt pengeinstitut'
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Kun kassereren har adgang til foreningens midler, øvri8e medlemmer af bestyrelsen kan få

udbetalinger ifølge godkendte bilag.

Der er løbende opfølgning på lokalrådets økonomi - som punkt på dagsorden 2-3 Sange årligt'

Det godkendte årsregnskab fremlægges på repræsentantskabsmødet.

Dialog med/i lokalrådet

Lokalrådets postadresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

Det tilstræbes, at mest mulig post formidles via mail.

Desuden har alle medlemmer af bestyrelsen adgang til dropbox foldere med diverse materialer'

Formanden vurderer, om indkommen post straks skal formidles til øvrige medlemmer, eller om

der orienteres om det på følgende lokalrådsmøde.

Lokalområdets hiemmeside

Hjemmesiden for lokalområdet hedder www vonge-kollemorten dk, og "ejes" af lokalrådet, der

varetager den daglige drift af siden

Alle foreninger, institutioner, erhvervsdrivende og andre med interesse for det lokale sammenhold

har mulighed for synli8gørelse via hjemmesiden.

Såvel dagsordner som referater fra Iokalrådets møder synliggøres på hjemmesiden'

lokalrådets web-ansvarlige har ansvar for opdateringer på hjemmesiden'

Lokalområdets blog og facebookside

Lokatrådet har iforbindelse med fokus på branding afvores område val8t at udarbejde såvel en

blog, som en facebook-side.

Alle har mulighed for at få indlæg på bloggen, ved at henvende sig til webmaster på

osternvkirkeweb@email.com - gerne med billeder.

Facebook siden kan "likes" af alle, som derefter har mulighed for at skrive indlæ8 på siden'
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Det forventes at alte der skriver på siden overholder "god tone" og ikke skriver krænkende indlæg'

Sker dette, slettes de straks det opdages.

Foreningsbladet

Det lokale foreningsblad udgives 4 gange årliBt, og har egen redaktion

Formålet med bladet er, at synliggøre stort som småt fta hele vores lokalområde, samt Sive

foreninSer og institutioner mulighed for at fortælle om diverse tiltag.

Desuden har menighedsrådet fast plads i bladet, med øster Nykirke Sogns menighedsblad

En repræsentant fra lokalrådet har plads i redaktionen, og er således bindeled mellem blad og

lokalråd.

Foreningsbladet lægges altid på hjemmesiden, efter det er udkommet.

Arbejdsudvalg under lokalrådet

Lokalrådet kan frit nedsætte ad hoc arbejdsudvalg til løsning af konkrete arbejdsopgaver'

Der kan hentes folk udefra, til deltagelse i specifikke udvalgsarbejder'

Lokalrådet udpeger et lokalrådsmedlem som kontaktperson mellem udvalget og lokalrådet'

DenpågældendeVjIofteVæremedlemafarbejdsudValget,ogharansvaretforatmeldestatustil
lokalrådets bestyrelse.

Arbejdsudvalgene kan føre "dagbo8" over opgaver, som løbende benyttes overfor lokalrådet'

samarbeide med Veile kommune

Veile kommune har valgt at udarbejde samarbejdsaftaler med lokalråd i kommunen

Lokalrådet Hatten har valgt, at tilsluttes sig denne aftale, som fornys i henhold til aftalens

kontrakt.

Vejle kommunes udvalS for lokalsamfund og nærdemokrati har en facebookside, hvor diverse

tiltag synliggøres.
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Der afholdes årligt et stort møde for alle lokalråd, arrangeret af kommunen.

samarbejd€ med øvrige lokalråd

Der afholdes faellesmøde for lokalråd hvert år, hvor et lokalområde står for arrangementet

Disse møder har fast punkt, hvor hvert enkelt Iokalråd fortæller om status lige nu

Derudover er der ofte et aktuelt tema under behandling.

Årlige fokusområder

Lokalrådet udpeger specielle fokusområder, som der skal arbejdes specifikt med i det kommende

år.

Dette sker inden afholdelse af repræsentantskabsmødet i marts, og er en del af den årlige rapport

som sendes til Vejle kommune.

Fokusomlåderne er overordnede områder, og konkretiseres i den nye bestyrelse efter

repraesentantskabsmødet.

Der kan etableres specifikke underudvalg, der arbejder med udvalgte fokusområder'

Tilbagevendende begivenheder

Lokalrådet deltager iflere forskelliSe begivenheder og er arrangør/medarrangør iflere

sammenhænge:

. Repræsentantskabsmøde i lokalrådet, samt foreningsmøde for alle foreninger oB

institutioner i lokalområdet
. Årsmøde for lokale netværk i Vejle kommune (arrangeret af Udvalget for Lokalsamfund og

Nærdemokrati i Vejle kommune)
. Musik-cafe (isamarbejde med hallen, borgerforeningerne, club 99)

. Foreningsbladet (se speciflkt punkt om dette iforretningsordenen)

Udbetaling af overskud fra musik-caf6

Den årlige musik-cafe afholdes sidste fredag i oktober, og giver oftest et pænt overskud' som

efterfølgende uddeles efter ansøgning fra lokalområdets foreninger'
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Der er fastlagt faste kriterier for udbetaling af midlerne, der altid uddeles i samarbejde med de

øvrige arrangører af musikcafeen.

Ved mindre overskud, på under 1000,- kroner, er det muliSt for lokalrådets medlemmer at finde

egnede projekter som støttes.

Dette for at minimere arbejdet med uddeling af midlerne, når overskuddet er forholdsvis lavt'

Velkomstarrangement for nye tilflyttere

Lokalrådet har vedtaget, at tilflyttere til vores lokalområde skal føle sig velkomne og have

informationer om hvad vores område har at byde på, så de hurtig bliver en del af fællesskabet'

Dette sikres ved afholdelse afvelkomstarrangementer 2 gange årligt, hvor lokalrådet i samarbeide

med øvrige foreninger præsenterer området, samt hvilke aktiviteter der er mulighed for at deltage

i.

Det tilstræbes, at arrangementerne holdes 2 Sange årligt.

Rekruttering af frivillige til lokalrådet

Det er vigtigt, at der hele tiden er fokus på rekruttering af nye medlemmertil bestyrelsen i

lokalrådet.

Derfor gøres der meget for at synliSSøre rådets arbejde, såvel lokalt (på hjemmeside, blog,

facebook), men også idiverse skrevne medier.

Der er attid mulighed {or at deltage i Iokalrådets mødet for at se hvad der sker, det kræver blot' at

man henvender si8 til formanden, for at aftale nærmere

Godkendelse af forretningsorden

Denne forretningsorden er godkendt af bestyrelsen d. 19 8 2014

På vegne af bestyrelsen
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