
§1 Lokalrådets navn  

Brylle lokalråd. 

§2 Lokalrådets område 

Lokalrådet dækker Brylle sogn. 

§3 Lokalrådets formål 

Lokalrådets formål er at varetage og 

være behjælpelig overfor borgere, som 

er bosat i lokalrådets område, 

vedrørende behov og ønsker om 

indflydelse på udviklingen af 

lokalområdet overfor 

kommunalbestyrelsen i Assens 

kommune. 

Lokalrådet skal samarbejde og være i 

løbende dialog med 

kommunalbestyrelsen og det politiske 

dialogudvalg, som er tilknyttet 

lokalrådet. 

Brylle lokalråd kan deltage i 

samarbejde med andre lokalråd i 

forbindelse med spørgsmål omkring 

offentlig trafik, bosætningstiltag, 

skoler, stiforbindelser med mere. 

§4 Lokalrådets medlemmer 

Alle borgere som er bosat indenfor 

lokalrådets område. 

Formand og kasserer tegner foreningen. 

§5 Lokalrådets finansiering 

Lokalrådets møder og aktiviteter 

finansieres af Assens kommune 

gennem et årligt tilskud, som 

bestyrelsen forvalter og fremlægger 

regnskab for på den årlige 

generalforsamling. 

§6 Lokalrådets bestyrelse 

Generalforsamlingen er lokalrådets 

højeste myndighed. 

Generalforsamlingen skal afholdes i 

forbindelse med den årlige nytårskur i 

januar måned. 

Lokalrådets bestyrelse består af et 9 

medlemmer og 2 suppleanter.  

Brylle ambassadørkorps er 

tilforordnede i lokalrådets bestyrelse, 

og indkaldes på lige fod med den 

øvrige bestyrelse. Brylle 

beboerforening, Skrattelauget samt 

Render Borgergruppe udpeger hver 1 

medlem til bestyrelsen. Fællesstyrelsen 

i Brylle Landsbyordning vælger 

ligeledes 1 medlem til bestyrelsen. De 

resterende 5 bestyrelsesmedlemmer og 

to suppleanter vælges på 

generalforsamlingen.  

Enhver borger i lokalrådets 

dækningsområde kan opstille til 

bestyrelsen.  

Bestyrelse konstituerer sig efter 

generalforsamlingen med formand, 

næstformand og kasserer. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 

år med valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

samt 1 suppleant i lige år og 2 

bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i 

ulige år. 

Indkaldelse af generalforsamlingen skal 

annonceres i BrylleBorgeren i 

december udgivelsen og senest 14 dage 

før generalforsamlingen. Forslag, som 

ønskes behandlet, skal være 

lokalrådsformanden i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingen.  



Dagsorden til generalforsamlingen skal 

indeholde: 

1 Valg af dirigent og sekretær 

2 Formandens beretning 

3 Kassererens fremlæggelse af 

regnskab 

4 Indkomne forslag 

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 

6 Eventuelt 

§7 Lokalrådets møder 

Lokalrådets bestyrelse skal sørge for at 

afholde en generalforsamling, et til to  

lokalrådsmøder samt et dialogmøde om 

året. 

Bestyrelsen for Brylle lokalråd er 

ansvarlig for indkaldelse og dagsorden 

til dialogmødet. 

Lokalrådets bestyrelse kan endvidere 

indkalde til møde, hvis der er behov for 

det. 

Alle møder er åbne og annonceres i 

BrylleBorgeren og på www.brylleby.dk  

Brylle Ambassadørkorps udpeges og 

administreres af lokalrådets bestyrelse. 

§8: Opløsning af lokalrådet. 

Opløsning af lokalrådet kan kun ske, 

hvis det besluttes på to efter hinanden 

følgende generalforsamlinger, hvoraf 

det første er en ordinær 

generalforsamling. Disse møder 

indkaldes på sædvanlig vis og skal 

afholdes med højst 2 måneders 

mellemrum.   Opløsningen skal 

besluttes på hvert af de to møder med 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Kassebeholdningen fordeles til sognets 

lokale beboerforeninger.   

 

Således vedtaget på 

generalforsamlingen den 20.01. 2016 

 

 

 

 

 

Vedtægter  

Brylle lokalråd  

 Assens Kommune 
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