VEDTÆGTER
FOR

E`Svenstruplaug
§1
E`Svenstruplaug formål er at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem
lokalrådets beboere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle
lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.
1 til 2 gange årligt indkaldes alle foreninger i lokalområdet.
§2
E`Svenstruplaug består af 5/7 medlemmer derudover tilbydes hver forening 1 plads i rådet
§3
E`Svenstruplaug vælges for en 4-årig periode. Valgperioden følger den kommunale
valgperiode.
§4
Stemmeret har alle, som er fyldt 15 år inden valgets afslutning, og som er tilmeldt
folkeregisteret som bosiddende i Svenstrup, Himmark og Torup området
§5
Valgbare er alle i Svenstrup, Himmark og Torup, som har stemmeret.
§6
Laugsmedlemmer, som fraflytter lokalområdet, udtræder af lauget. Laugsmedlemmer kan
efter eget ønske når som helst udtræde af E`Svenstruplaug.
§7
Kandidater til valget anmeldes til E`Svenstruplaug. Dato for sidste frist meddeles af
E`Svenstruplaug.
§8
Valget forestås af en valgkomité på 3 medlemmer udpeget af lauget. Komiteens
medlemmer må ikke være opstillet til valget.
§9
Valgkomiteen forestår valghandlingen, herunder udfærdigelse og optælling af
stemmesedler. Umiddelbart efter valgets afslutning meddeles valgresultatet til det
siddende laug.
§ 10
Kun de af valgkomiteen udarbejdede stemmesedler er gyldige. Stemmesedler med
markering ud for mere end tre kandidater er ugyldige.
§ 11
Der kan kun stemmes på personer og ikke lister.

§ 12
De 5 eller7 kandidater, som opnår flest stemmer, indtræder i lauget. De øvrige kandidater
er suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Opnår 2 eller flere kandidater
samme stemmetal, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, som foretages af valgkomiteen.
§ 13
E`Svenstruplaug konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 14
Lauget er beslutningsdygtigt, når 4 medlemmer er til stede ved mødet.
§ 15
Disse regler kan ændres på et møde, hvortil alle stemmeberettigede har adgang.
§ 16
Opløsning af lauget kan ske på et møde, hvortil alle stemmeberettigede har adgang.
Opløsningen kan ske, såfremt et flertal af de fremmødte stemmer for det.
§ 17
Ved en eventuel lovgivning om lokalråd skal reglerne revideres således, at de kommer i
overensstemmelse med lovgivningen.
d. 21 oktober 2009

