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Vedtægter 
 

1. Foreningens navn: Ørslev Lokalråd 
 

2. Foreningen har hjemsted: Ørslev, 4760 Vordingborg 
 

 
3. Foreningens geografiske område, dækker gamle Ørslev Sogn, Ørslev by, Ørslev Mose, 

Bjergmarken, Lillevang, Skallerup, Røstofte, Ørslev Kohave, Ørslev Frage. 
 

4. Foreningens Formål:  

• Foreningens formål er at fremme og tilsikre en fortsat positiv udviklingen i Ørslev.  

• Tilsikre at kommunalpolitikere og embedsmænd ved Vordingborg kommune bliver holdt 
op på aftaler og beslutninger. 

• Arbejde for at Ørslev kan blive repræsenteret i kommunalbestyrelsen med lokale 
politikere, uanset partifarve. 

• Arbejde for en aktiv skole, og lokal repræsentation i skolebestyrelse, for på den måde 
at sikre skolen i lokalområdet. 

• Arbejde for og støtte det lokale foreningsliv i Ørslev. 
 

5. Foreningen skal arbejde for at samle de lokale kræfter, i form af foreninger, erhvervsliv og 
interessegrupper, for på den måde at udvikle byen i alles interesse. 
 

6. Generalforsamling. 

• Generalforsamlingen afholdes hvert år senest ved udgangen af 1. halvår. 
• Der indkaldes til generalforsamling med et varsel på minimum 14 dage. Der indkaldes via 

de sociale medier, på foreningens hjemmeside og via nyhedsbreve. 

• Alle som har bopæl eller driver virksomhed i foreningens geografiske område, og som er 
fyldt 18 år, kan opstille som kandidat til bestyrelsen. 

• Alle som har bopæl eller driver virksomhed i foreningens geografiske område, og som er 
fyldt 18 år, er stemmeberettiget på generalforsamlingen, og ved valg til bestyrelsen. 
 

• Bestyrelsen: 
Bestyrelses sammensætning 
a. Formand 
b. Kasserer 
c. Sekretær 
d. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer 
e. 2 Revisorer 
f. 2 Bestyrelsessuppleanter 

 



 

 

Ørslev Lokalråd 

 

Revideret på generalforsamling 26.04.2022 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, med undtagelse af formanden 
som kun er 1-årig. 

• Afstemning 
Ved stemmelighed, er det formandens stemme der er afgørende 

• Ekstraordinær generalforsamling: 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten formanden eller 2 
bestyrelsesmedlemmer ønsker indkaldt til denne. 
 

7. Foreningen kan/bør nedsætte arbejdsgrupper, der kan stå for projekter, vedligehold og øvrige 
arbejdsopgaver. Disse arbejdsgrupper får mandat til at handle inden for forudbestemte rammer 
som aftalt med bestyrelsen. 
 

8. Opløsning af foreningen: 
Foreningen kan kun opløses efter 2 på hinanden efterfølgende ekstraordinære 
generalforsamlinger, og kun når minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer 
herfor. 
Eventuel likvid beholdning, udloddes til byens foreninger. 


