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Årsmøde i Ådalens Distriktsråd
på Ådalsskolen d. 16. september 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning v. formanden
4. Regnskab v. kasseren
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt
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Punkt
1. Valg af dirigent

Referat
Ingeborg Rasmussen valgt som dirigent.

2. Valg
stemmetællere

Ikke nødvendig, da ikke var opstillet nye kandidater til posterne, og alle nuværende
kandidater bliver sidendende til næste valg

3. Beretning ved
formanden

Ellen gennemgik årsberetningen.
Beretningen godkendt.
Årsberetningen sendes til Kommunen og lægges op på landsbyklyngens
hjemmeside

4. Regnskab

Gennemgang af regnskabet ved kassereren. Regnskabet ser lidt anderledes ud i år,
pga. at det har været nødvendig at tage midlerne for BLÅDALEN ind på
DISTRIKSTRÅDETS konto, da det ikke var muligt at oprette en underkonto i
sparekassen uden en vedtægtsændring. Momsregisteringen som er lavet i
forbindelse med Blådalen nedlægges.
Regnskabet er revideret og godkendt.

5. Indkomne forslag

Ændring af vedtægter:
Bestyrelsens forslag til ændring/tilpasning af vedtægterne, blev vedtaget. De nye
vedtægter er indsat sidst i referatet.

6.Valg

Bestyrelsen forsætter til næste generalforsamling alle er da på valg.
Der er genvalg til revisor.

7. Evt.

Det er nu muligt at oprette underkontoer til div. arrangementer og projekter, så
fremadrettet er det muligt at have særskilt regnskab for disse.
Der fremkom et ønske om at der bliver opdaterer på igangværende arbejdsgrupper
og tiltag i forbindelse med LIV I ÅDALEN og DISTRIKTSRÅDET.
Det kan ske på F.B. og den nye hjemmeside.
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Vedtægter for Ådalens Distriktsråd
1. Navn og hjemsted
Ådalens Distriktsråd er hjemhørende i Ådalsområdet. Området
inkluderer Ådalsskolens skoledistrikt i Syddjurs kommune.
2. Formål
Distriktrådets formål er at:
- samordne borgernes indflydelse på den byplanmæssige,
sociale og miljømæssige udvikling i Ådalens lokalområde og
varetage borgernes fællesinteresser over for de kommunale
myndigheder og andre offentlige instanser.
- koordinere og skabe oversigt over lokalområdets
aktivitetsmuligheder og faciliteter
- stimulere interessen for, hvordan Ådalen skal udvikles i et
bæredygtigt perspektiv, herunder at være attraktiv for nye
tilflyttere og øge turismen.
- støtte og informere om aktiviteter og initiativer, der kan
samle områdets borgere i positive fællesskaber.
- styrke og støtte den demokratiske debat om forhold, der har
betydning for lokalområdets borgere, trivsel og aktive liv.
3. Medlemmer
Som medlem betragtes enhver fastboende i Ådalsområdet og/eller
aktive i områdets erhvervs-/foreningsliv. Kun myndige medlemmer
er valgbare til bestyrelsen.
4. Kontingent og regnskab
Der opkræves intet kontingent. Distriktsrådets aktiviteter søges
dækket ved tilskud og annoncemidler. Distriktsrådets regnskab
varetages af kassereren, der står til ansvar for bestyrelsen.
Regnskabet følger kalenderåret og revideres af to valgte revisorer
forud for generalforsamlingen.
5. Bestyrelsen
Bestyrelsen varetager det daglige arbejde. Hvis bestyrelsen skal
træffe afgørelser eller give udtalelse af mere vidtgående karakter, er
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bestyrelsen forpligtet til forud at indkalde til møde for de relevante
grupper eller på anden vis inddrage interessenterne.
6. Arbejdsgrupper
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, som arbejder med
konkrete projekter til gavn for lokalområdet.
Ved nedsættelse af arbejdsgrupper er det muligt at oprette
underkonti under Distriktsrådets konto i Sparekassen Djursland.
Arbejdsgrupperne skal vælge/udpege en ansvarlig, der får fuldmagt
af Distriktsrådet til at varetage underkontoen. Fuldmagten skal
underskrives af den ansvarlige fra arbejdsgruppen samt formanden
og kasseren for Distriktsrådet. Oprettelse af underkonto og
fuldmagten skal godkendes af Sparekassen Djursland.
Arbejdsgrupperne har kun adgang til deres egen konto.
Distriktsrådets kasserer har adgang til alle oprettede underkonti.
7. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Distriktsrådets højeste myndighed.
Bestyrelsen indkalder til årlig generalforsamling i marts eller april
måned med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske ved
annoncering via internettet, i Lokalavisen og/eller opslag i området.
Vejledende dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning v. formanden
4. Regnskab v. kasseren
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet som punkt på dagsordenen til
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal
ved håndsoprækning. Hvis ét medlem ved generalforsamlingen
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ønsker skriftlig afstemning, skal det efterkommes.
Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages ved 2/3 flertal af de
fremmødte medlemmer med stemmeret.
Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen plus 2
suppleanter, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen på
den ordinære generalforsamling. 2 bestyrelsesmedlemmer går på
valg i lige år, og 3 i ulige år. Hvert år vælges 1 suppleant.
Revisorer vælges for en periode for 2 år ad gangen, 1 hvert år.
Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Ekstraordinær generalforsamling kan med sin egen dagsorden
indkaldes, såfremt flertallet i bestyrelsen ønsker det, eller hvis 30
medlemmer i Ådalens Distriktsråd med underskrifter overfor
bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes med mindst 7 dages varsel og afholdes hurtigst muligt og
senest 4 uger efter begæringen.
Stemmeberettigede er generalforsamlingens deltagende
medlemmer, der er fyldt 15 år.
8. Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende
bestyrelsesmøde med en formand, næstformand, sekretær og
kasserer. Dette skal ske inden for en periode af en måned efter
generalforsamlingen.
9. Opløsning af Distriktsrådet
Distriktsrådet kan opløses, hvis der på henholdsvis en ordinær og
en derpå følgende ekstraordinær generalforsamling, med mindst 2/3
flertal blandt de fremmødte medlemmer er ønske herom. Ved
opløsning kan den ordinære og ekstraordinære generalforsamling
ikke afholdes med mindre end 30 dages mellemrum, og
indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal
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foretages efter de samme regler som for en ordinær
generalforsamling.
Distriktsrådets midler søges i så fald overdraget til en eller flere
kandidater blandt de øvrige lokale organisationer og foreninger. Er
der her flere mulige kandidater, fordeles midlerne ligeligt imellem
dem.
Vedtægterne med vedtægtsændringer er vedtaget og godkendt på
Ådalens Distriktsråds generalforsamling den 16. september 2020.

