
Dianalund UdviklingsRåd – DUR   
 

 

VEDTÆGTER  

 

1. Navn og Hjemsted 

1.1. Foreningens navn er ”Dianalund UdviklingsRåd” 

1.2. Foreningens hjemsted er Sorø Kommune 

1.3. Foreningens primære virkeområde er 4293 (Dianalund, 

Niløse, Skellebjerg, Tersløse) 

 

2. Formål 

2.1. Dianalund UdviklingsRåd, DUR, er den overbyggende 

forening for lokalsamfundet 4293 Dianalund. Foreningen 

skal med et tæt samarbejde til eksisterende foreningsliv, 

erhvervsliv, institutioner og borgere medvirke til en 

konstant og blivende udvikling. 

2.2. DUR vil fremme nærdemokratiet og understøtte 

eksisterende kræfter og organisationer, som det stærke 

bindeled mellem parterne og videre til Sorø Kommune. 

2.3. DUR skal drives på grundlag af visioner, strategier og 

handleplaner 
  



 

3. DUR’s organisation og sammensætning 

3.1. Medlemmer kan være 

3.1.1. Alle foreninger, interesseorganisationer, 

virksomheder og institutioner.  

3.1.2. Privatpersoner. 

3.1.3. Medlemskab tegnes for indeværende år. 

3.1.4. Kontingent fastlægges på den ordinære 

generalforsamling i marts måned. 

 

3.2. Generalforsamlingen 

3.2.1. Alle medlemmer som har indbetalt kontingent 

før afholdelse af generalforsamlingen er 

stemmeberettiget på denne. 

3.2.2. Medlemmer i 3.1.1. har hver to stemmer til 

mødet og medlemmer i 3.1.2 har hver en stemme. 

3.2.3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 

medlemmer. 

3.2.4. Der kan opstilles ved fuldmagt, men ikke 

stemmes ved fuldmagt. 

 

  



 

3.3. Bestyrelsen 

3.3.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen med 

5 personer i lige år, og 4 personer i ulige år. Valget er 

for en 2 årig periode.  

Der vælges desuden 2 suppleanter  

3.3.2. Bestyrelsens sammensætning er 2 medlemmer 

valgt af og blandt foreningsmedlemmerne, 2 

medlemmer valgt af og blandt erhvervsmedlemmerne, 

1 medlem valg af og blandt institutionerne. De sidste 4 

medlemmer vælges frit blandt de opstillede 

medlemmer 

3.3.3. Teknisk vælges der i lige år 1 foreningsmedlem, 

1 erhvervsmedlem, 1 institutionsmedlem og 2 frit 

valgte. I ulige år 1 foreningsmedlem, 1 erhvervsmedlem 

og 2 frit valgte 

3.3.4. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog 

mindst 4 gange årligt 

3.3.5. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 

4. Generalforsamlingen 

4.1. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts  

måned. 

4.2. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende 

punkter: 

 Valg af mødesekretær og 2 stemmetællere 

 Valg af ordstyrer 



 Formandens beretning 

 Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 

og handlingsplan. 

 Indkomne forslag 

 Valg til DUR bestyrelse og suppleant 

 Valg af revisor og suppleant 

 Eventuelt 

4.3. Mødet er åbent for alle. Kun medlemmer har 

stemmeret. 

4.4. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i 

hænde senest 7 dage før mødet 

4.5. Skriftlig indkaldelse udsendes til alle medlemmer via 

elektronisk post senest 14 dage før mødet og indkaldelsen 

gøres synlig gennem www.dianalund.dk og fælles medier 

efter bestyrelsens skønnede behov. 

4.6. Såfremt ¼ af medlemmerne skriftlig tilkendegiver ønske 

herom, eller bestyrelsen ønsker det, indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling. 

4.7. Der føres beslutningsprotokol fra generalforsamlingen. 

 

5. Bestyrelsens virke og ansvar 

5.1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og i øvrigt 

efter behov 

5.2. Bestyrelsen kan tegnes af formanden og et 

bestyrelsesmedlem. Ved køb og salg af fast ejendom kræves 

dog hele bestyrelsens accept. 



5.3. Medlemmer der vælges til bestyrelsen skal have bopæl 

eller drive virksomhed indenfor 4293 Dianalund 

5.4. Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der kan 

betragtes som værende i en interessekonflikt, kan ikke 

vælges til bestyrelsen. Det påhviler den enkelte at 

synliggøre dette. 

5.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og 

halvdelen af medlemmerne er til stede. 

5.6. Bestyrelsen fastlægger selv sin dagsorden 

5.7. Der føres beslutningsreferat fra alle møder og der 

informeres til medlemmer og via medier i forhold til 

relevante beslutninger. 

5.8. Udviklingsrådet hæfter kun for sine forpligtelser med 

den til enhver tid eksisterende formue. 

Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen form for 

hæftelse. 

5.9. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december . 

 

6. Vedtægtsændringer 

6.1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af 

foreningens medlemmer stemmer herfor. 

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal 

bestyrelsen, såfremt 2/3 af de fremmødte har stemt for 

forslaget, indkalde til ekstraordinær generalforsamling-. 

Dette kan tidligst afholdes 5 uger efter. Ændringer vedtages 

ved simpelt stemmeflertal på den ekstraordinære 



generalforsamling. Vedtægtsændringen træder straks i kraft 

ved afslutning af generalforsamlingen, hvor den er 

vedtaget. 

 

7. Nedlæggelse  

7.1. Nedlæggelse kræver, dels vedtagelse på en 

generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for 

en ophævelse, dels vedtagelse på en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de fremmødte 

stemmer for en nedlæggelse. Det ekstraordinære møde kan 

tidligst afholdes 1 måned efter. 

7.2. Ved ophævelsen af Udviklingsrådet tilfalder dets midler 

initiativer i 4293, der lever op til formålet for 

udviklingsrådets arbejde. 

 
 


