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Vedtægter for Landsbyen de 7 Sogne

1.
Landsbyen de 7 Sogne er en selvejende institution oprettet på initiativ af
beboerforeningerne i Karby, Redsted, TORF og Hvidbjerg.
Institutionen har hjemsted i Morsø Kommune og postadresse hos den til enhver tid valgte
formand.
Institutionens geografiske virkeområde er de stiftende beboerforeningers samlede
virkeområde.
2.
Landsbyen de 7 Sogne har til formål:
• at sikre fortsat bosætning, erhverv og aktiviteter, herunder turisme og gerne
tilflytning til området
• at skabe en bæredygtig og attraktiv ”storlandsby” i et område, der stort set er ”tømt”
for offentlige aktiviteter
• at fremhæve områdets stedbundne naturbundne , erhvervs og turisme relaterede
kvaliteter, og gøre området til et samlet hele og attraktivt i egen og andres
bevidsthed.
• at gøre brug af de utroligt stærke frivillige kræfter, der vil arbejde for at sikre
området attraktivitet og aktiviteter
• at stoppe den marginalisering af området, som også kommunale beslutninger har
medført og modvirke den opståede skævhed i aldersfordelingen blandt beboerne i
området – stadig større andel ældre.
3.
Formålet søges nået gennem:
• at opbygge fællesskaber, på tværs af de hidtidige konkurrerende landsbysamfund,
til gavn for udviklingen af det samlede område
• at etablere og fordele faciliteter og aktiviteter, således at området kan virke som én
landsby
• at bygge på områdets store naturværdier, anvendelse af konkrete bygninger (bl.a.
tidligere skoler) og de lokale frivillige kræfter, som er betydelige.
• At skabe sammenhold, identitet og information gennem borgermøder og den fælles
hjemmeside: superlandsbyen.dk
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4.
Institutionen ledes af en styregruppe bestående af 10 – 12 personer, hvoraf 8 personer
udpeges af de stiftende beboerforeninger med 2 hver, medens resten udpeges af disse 8
personer, blandt personer med særlig ekspertise, eller til løsning af særlige opgaver efter
udpegning på det i afsnit 5 omtalte årsmøde.
Udpegningen af de 8 repræsentanter for de stiftende beboerforeninger sker inden for
rammerne af de pågældende foreningers vedtægter og for en periode, der fastsættes af
foreningerne.
Udpegning af medlemmerne med særlig ekspertise, sker for en 2årig periode, medens
udpegningen af styregruppemedlemmer til løsning af særlig opgaver udpeges for en
periode, der fastsættes i overensstemmelse med opgaven.
Genudpegning kan finde sted.
Fratræder et medlem af styregruppen, udpeges et nyt medlem af de dertil berettigede for
den resterende del af det fratrådte medlems funktionsperiode.
Styregruppen er ansvarlig for, at Landsbyen de 7 Sognes formål opfyldes og for, at der
foreligger et ansvarligt budget for aktiviteterne, for overholdelse af budgettet og for, at der
aflægges fornødent regnskab.
Styregruppen konstituerer sig med formand og næstformand, og kan nedsætte
arbejdsgrupper til udførelse af opgaver ved aktiviteten, samt fordele opgaver blandt
arbejdsgruppernes medlemmer – f.eks. funktion som kasserer og sekretær.
Styregruppen kan ved en forretningsorden fastsætte nærmere rammer om udførelsen af
sit hverv.
Styrgruppen holder møde så ofte som det er nødvendigt og mindst 4 møder årligt.
Styregruppemøder afholdes i øvrigt, når formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer kræver
det.
Styregruppemøder indkaldes med mindst 8 dages varsel og er beslutningsdygtige når
mindst halvdelen af styregruppen er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
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Styregruppen fører en protokol over beslutninger truffet på dens møder.

5.
Styregruppen afholder hvert år inden udgangen af marts måned et årsmøde i form af et
offentligt borgermøde for beboerne i institutionens geografiske virkeområde.
Årsmødet skal mindst indeholde følgende dagsordenpunkter:
● Beretning om det forgangne års aktiviteter
● Regnskab for årets virksomhed
● Drøftelse af mødets ønsker om fremtidige aktiviteter
● Styregruppens arbejdsplan for det kommende år.
6.
Styregruppen kan i øvrigt indkalde til fællesmøder for de stiftende beboerforeninger med
henblik på drøftelse af overordnede strategiske og praktiske spørgsmål.
7.
Institutionens formue udgør ved stiftelsen den kassebeholdning, som forvaltes af
Hvidbjerg Beboerforening på vegne af Landsbyen de 7 Sogne.
Landsbyen de 7 Sogne hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som
styregruppen pådrager institutionen.
Institutionens regnskabsår er kalenderåret og regnskab for det forløbne år, skal foreligge
senest 1. marts efter regnskabsårets udløb.
I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsberetning over institutionens drift i det
forgangne år.
Institutionens drift hviler primært på indbetalinger fra de stiftende foreninger, men tillige på
støtte fra fonde, myndigheder og enkeltpersoner, der ønsker at støtte aktiviteterne, og
institutionen må ikke opsamle større formuer, end der er nødvendige for at sikre
virksomhedens fremtidige drift.
Institutionen tegnes af formanden og næstformanden.
Institutionens regnskab revideres af en af styregruppen udpeget revisor, og underskrives
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af styregruppen sammen med den udpegede revisor.
8.
Forslag om ændring i styregruppens sammensætning og ændringer af vedtægterne i
øvrigt kan kun vedtages, når 2/3 af styregruppens medlemmer stemmer for forslaget.
Tilsvarende kræver det 2/3 af styregruppens tilslutning, hvis institutionen skal ophæves og
likvideres.
9.
Ved institutionens opløsning tilgår en evt. formue de 4 stiftende foreninger til lige deling.

Godkendt på møde i Styregruppen d. 21. april 2015.
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