
VEDTÆGTER for ANNISSE LOKALRÅD 
 

 

§ 1 

 

     Annisse Lokalråd er et upolitisk organ, der er rådgivende over for Gribskov 

Kommune i almene forhold vedrørende Annisseområdet. 

     Annisse Lokalråd kan selv tage initiativer til forbedring af forholdene for borgerne i 

området, bl.a. på miljømæssige, tekniske, kulturelle og sociale områder. 

 

Annisse Lokalråd kan i samarbejde med et eller flere af de øvrige lokalråd i Gribskov 

Kommune foretage henvendelser til kommunen om forhold af betydning for større dele 

af kommunen. 

 

Når det af Annisse Lokalråd findes hensigtsmæssigt at tage emner af almen interesse op 

til debat, kan bestyrelsen afholde borgermøder, hvortil alle borgere i Annisse Sogn har 

adgang. 

 

§ 2 

 

Annisse Lokalråd er et fællesorgan for alle personer bosiddende i Annisse Sogn. 

 

Annisse Lokalråd har hjemsted i Annissse Sogn i Gribskov Kommune. 

 

Annisse Lokalråd har adresse hos formanden. 

 

§ 3 

 

Annisse Lokalråds arbejde ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Annisse Kirke, 

Annisse Idrætsforening, Bjørnehøjskolen og Annisse Forsamlingshus udpeger hver et 

medlem og giver Annisse Lokalråds bestyrelse meddelelse herom inden general-

forsamlingen. 

     Ovenstående personer skal vælges blandt menighedsrådets og bestyrelsernes valgte 

medlemmer, samt være bosiddende i Annisse Sogn. 

     De øvrige 5 medlemmer vælges på den årlige, ordinære generalforsamling, jfr. § 4. 

Valgbare er alle myndige personer bosiddende i Annisse Sogn. 

 

Alle valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. 

 

Af generalforsamlingen vælges 3 medlemmer i lige årstal og 2 medlemmer i ulige årstal. 

 

Hvert år vælges 2 suppleanter. 

 

Annisse Lokalråds bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær 

og kasserer. 

     Formand og kasserer skal dog udpeges blandt de 5 på generalforsamlingen valgte 

bestyrelsesmedlemmer. 



 

Annisse Lokalråds bestyrelse fastsætter selv sin dagsorden. 

 

Annisse Lokalråds bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede. 

 

Annisse Lokalråds bestyrelse afholder bestyrelsesmøde 4 gange årligt, og når formanden 

i øvrigt finder det fornødent. 

 

Referat af bestyrelsesmøderne lægges ud på hjemmesiden. 

 

§ 4 

 

Generalforsamlingen er lokalrådets øverste myndighed. 

 

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

 

Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i husstandsomdelte, 

lokale blade eller aviser. 

 

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når Annisse Lokalråds bestyrelse 

finder det nødvendigt, eller når mindst 25 borgere over for Annisse Lokalråds bestyrelse 

fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af den ønskede dagsorden. 

     I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter be-

gæringens modtagelse. 

 

Indkaldelsen skal ske som ved ordinær generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke er medlem af 

bestyrelsen. 

 

For den ordinære generalforsamling er dagsordenen: 

 

 1.  Valg af dirigent.  

 2.  Annisse Lokalråds bestyrelses beretning om det forløbne år.  

 3.  Fremlæggelse af revideret årsregnskab.  

 4.  Forslag fra Annisse Lokalråds medlemmer.  

 5.  Forslag fra Annisse Lokalråds bestyrelse.  

 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

 7.  Valg af bestyrelsessuppleanter.  

 8.  Valg af revisor.  

 9.  Valg af revisorsuppleant.  

 10.  Eventuelt.  

 

Forslag fra borgerne i Annisse skal skriftligt være Annisse Lokalråds formand i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 

 

Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed. 



 

Stemmeberettigede er alle myndige personer bosiddende i Annisse Sogn. 

 

Til ændring af Annisse Lokalråds vedtægter kræves 2/3 stemmeflerhed blandt de 

fremmødte på generalforsamlingen. 

 

Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et referat, der lægges ud på 

hjemmesiden www.Annisse.dk under Lokalrådet. 

 

§ 5 

 

Opløsning af Annisse Lokalråd kan kun ske, når dette besluttes på 2 hinanden følgende 

generalforsamlinger. 

     På begge møder skal opløsningen vedtages med en majoritet på mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer. 

 

De 2 generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 dages og højst 2 måneders 

mellemrum. 

 

Ved beslutning om opløsning skal der samtidig tages stilling til anvendelse af Annisse 

Lokalråds eventuelle formue. 

 

§ 6 

 

Annisse Lokalråds regnskabsår er kalenderåret. 

 

Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter, udarbejder lokalrådets 

årsregnskab og er i samarbejde med formanden ansvarlig for Annisse Lokalråds midler. 

 

Efter revision og godkendelse af Annisse Lokalråds regnskab, fremlægges regnskabet på 

den ordinære generalforsamling. 

 

Revisor og revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad 

gangen således, at revisor vælges i ulige årstal og revisorsuppleant i lige årstal. 

 

§ 7 

 

Annisse Lokalråds bestyrelse hæfter kun for sine forpligtelser med den til Annisse 

Lokalråd tilhørende formue. 

     Der påhviler således ikke Annisse Lokalråds bestyrelse eller medlemmerne i øvrigt 

nogen personlig hæftelse for Annisse Lokalråds forpligtelser. 

 

 

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. november 1995 kl. 

19.57. 

 

http://www.annisse.dk/

