Forretningsorden for Landsbyforum i Kolding Kommune (LF)

I henhold Kontaktforums vedtægter § 3 fastsættes følgende forretningsorden
§1
Landsbyforum består af 20 medlemmer fra 20 forskellige landsbyer i Kolding Kommune
Landsbyforums virke varetages af den valgte formand/næstformand i samarbejde med
landsbykoordinator og udgør samtidig forretningsudvalget.

1a Forretningsudvalget kan konstituere sig med yderligere medlemmer efter behov

Mødevirksomhed
§2
Landsbyforum afholder mindst 3 årlige møder, hvoraf ét møde afholdes som
generalforsamling. Der kan afholdes fællesmøder og fællesbesigtigelse under medvirken af alle
landsbyinteresser i Kolding Kommune.
Foruden Landsbyforum deltager Kolding Kommunes landsbykoordinator med henblik på
at varetage sekretariatsfunktionen.
Landsbyforum deltager endvidere i mindst 2 årlige møder i Kolding Kommunes
Landsbysamarbejde (KKL)
Indkaldelse
§3
Formanden/næstformanden indkalder, i samarbejde med landsbykoordinator, til møder
ved fremsendelse af dagsorden, pr. mail til medlemmerne senest 7 dage forud for mødet.
Mødeindkaldelsen skal udformes som en dagsorden med de af formanden og næstformanden
foreslåede punkter.
Der foreligger et referat fra hvert afholdt møde i Landsbyforum.
§4
Ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Beslutningsdygtighed
§5
Landsbyforum er ikke som sådant beslutningsdygtigt, men udvalget kan i møder anføre
forslag, som kan være vejledende for indstillinger til KKL og Lokaldemokratiudvalget

Beslutningsprotokol
§6
Landsbyforum fastsætter på generalforsamlingen det kommende års aktiviteter.
Landsbyforum fordeler landsbypuljemidler efter fastlagt kommissorium i samarbejde med
landsbykoordinator.
Forståelse, ikrafttræden mv. af forretningsordenen
§7
Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til
forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for
udvalget i dettes næste møde.

Anne Busch, Stepping…………………………………………………………………………………..
Anne Grete Eriksen, Harte…………………………………………………………………………………
Birgit Jørgensen, Hjarup……………………………………………………………………………………
Helle Jepsen, Almind…………………………………………………………………………………………..
Jan Rothausen, Sdr Stenderup.....................................................................
Erik Justesen, Sdr. Vilstrup…………………………………………………………………………………
Malene Skøtt, Aller.…………………………………………………………………………………………….
Susanne Frederiksen, Dons........................................................................
Lasse Kokholm, Lilballe…………………………………………………………………………………….......
Jens Søgaard Sørensen, Ødis…………………………………………………………………………………….
Linda Husfeldt, Skanderup.......……………………………………………………………………….. .......
Lisbet Friche, Sdr. Bjert………………………………………………………………………………………..
Kaare Vind Thomsen, Sjølund.....................................................................
Ole Dall-Jensen, Vester Nebel……………………………………………………………………………..........
Christian Krag, Hejls/Hejlsminde………………………………………………………………………………………
Hans E. Sørensen, Jordrup............................................................................
Henrik Lindholm, Viuf…………………………………………………………………............................
Søren Harding, Eltang…………………………………………………………………………………………........
Tonny Jacobsen, Ejstrup………………………………………………………………………………….. .........
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