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Forretningsorden for Det fælles udviklingsråd for 
lokalsamfund i Aabenraa Kommune 

§1 Baggrund og formål 

Baggrund 

Aabenraa Kommunes Landsbyråd har eksisteret siden 2013, på baggrund af 

beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28.8.2013.  

På et ordinært Landsbyrådsmøde den 30.11.2016, blev der enstemmigt vedtaget 

en ny organisering, som senere er beskrevet i denne forretningsorden. Vækst- og 

Udviklingsudvalget blev orienteret om den nye organisering den 19. januar 2017. 

 

Formål 

Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund har som formål, at: 

 være et repræsentativt talerør for lokalsamfund udenfor Aabenraa by. 

 sikre tæt samarbejde og dialog med Aabenraa Kommunes Vækstudvalg 

for Land og By. 

 være dialogpartner vedrørende forhold og politiske beslutninger af generel 

karakter, der berører landdistrikterne. 

 varetage de fælles interesser for Det fælles udviklingsråd over for 

kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. 

 medvirke til at fremme og udvikle landdistriktsområdet i Aabenraa 

Kommune. 

§2 Sammensætning  

Aabenraa Kommunes lokalsamfund er organiseret i Det fælles udviklingsråd, som 

er opdelt i de to fora Lokalbyernes fællesforum og Landsbyernes fællesforum. 

Det fælles udviklingsråd repræsenterer og fungerer samlet, som 

paraplyorganisation for de mange lokalråd, borgerforeninger mv. udenfor 

Aabenraa by. 

 

Forretningsudvalget repræsenterer Det fælles udviklingsråd og består af syv 

medlemmer. Tre repræsentanter fra Lokalbyernes fællesforum og tre 

repræsentanter fra Landsbyernes fællesforum samt en formand. 
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Sekretær for Det fælles udviklingsråd er kommunens landdistriktskoordinator. 

§3 Mødeafholdelse 

Det fælles udviklingsråd 

Der afholdes et årligt fællesmøde, hvor valg til forretningsudvalget foretages. 

Derudover kan der planlægges temamøder. 

 

Forretningsudvalget 

Forretningsudvalget afholder mindst fire møder om året. Formanden eller mindst 

to af medlemmerne kan til enhver tid kræve, at der afholdes et møde. 

To af møderne skal afholdes, så der sikres sammenhæng mellem møder i de to 

fora og dialogmøder med Vækstudvalget for Land og By jf. årshjulet. 

Fora 

De to fora afholder to årlige møder, som ligger før forretningsudvalgsmøder og 

dialogmøder med Vækstudvalget for Land og By. 

 

Årshjul 

Forår  

1. Møde i fora for lokalbyerne og landsbyerne 

2. Møde i forretningsudvalget for Det fælles udviklingsråd 

3. Dialogmøde med Vækstudvalget for Land og By 

4. Fællesmøde for Det fælles udviklingsråd 

 

Efterår 

5. Møde i fora for lokalbyerne og landsbyerne 

6. Møde i forretningsudvalget for Det fælles udviklingsråd 

7. Evt. Dialogmøde med Vækstudvalget for Land og By 

Landdistriktskoordinatoren deltager i fællesmøder og forretningsudvalgsmøderne, 

som referent og med taleret, men uden stemmeret. 

Praksis ved fællesmøder og forretningsudvalgsmøder 

Lokalsamfund

Fora for repræsentanter for 
de enkelte lokalsamfund 

Forretningsudvalg, består 
af tre repræsentanter for 

hvert forum samt en 
formand

Paraplyorganisation for 
lokalsamfund 

Det fælles udviklingsråd for 
lokalsamfund

Forretnings
udvalg

Lokalbyernes 
fællesforum

Lokalbyer

Landsbyernes 
fællesforum

Landsbyer
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Formanden sikrer, at der via sekretæren indkaldes til fællesmøder og 

forretningsudvalgsmøder ved udsendelse af dagsorden, senest fem hverdage før 

mødets afholdelse. Dagsordner og mødereferater udsendes i elektronisk form. 

Referat sendes også ud til mellemmerne af de to fora efter godkendelse i 

forretningsudvalget. Referatet er godkendt, hvis forretningsudvalgets medlemmer 

ikke inden fem dage er kommet med kommentarer til referatet. 

Der tilstræbes enighed om beslutningerne i forretningsudvalget. Hvis et 

beslutningsforslag sættes under afstemning, træffes beslutning ved simpel 

flertalsafgørelse, hvor formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. 

Ved behandling af sager i forretningsudvalget skal de almindelige regler for 

medlemmers habilitet respekteres. 

§4 Forslag til behandling i forretningsudvalget og fællesmøder 

Alle medlemmer i Det fælles udviklingsråd kan bede formanden om behandling af 

dagsordenspunkter i forretningsudvalget og fællesmøder. Det sker ved senest 21 

dage før mødets afholdelse at sende dagsordenspunkter til sekretæren for Det 

fælles udviklingsråd.  

§5 Formand i Det fælles udviklingsråd 

Formandens, subsidiært næstformandens, opgaver består i at,  

 lede møder i Det fælles udviklingsråd, forretningsudvalget og,  

 at træffe beslutning om tid og sted for afholdelse af møder  

 at sikre mødeindkaldelse, ved at udarbejde og udsende en dagsorden til 

møderne i Det fælles udviklingsråd og forretningsudvalget   

 sikre at møder er korrekt indvarslet.  

 indhente bemærkninger til dagsorden ved mødets begyndelse  

 styre talerækken ved møderne.  

 afslutte et emnes behandling og konkludere beslutningen på 

behandlingen. 

 tilkendegive mødets afslutning.  

 sikre udsendelse af kopi af referatet. 

 drage omsorg for, i samarbejde med forvaltningen, at beslutninger i Det 

fælles udviklingsråd og forretningsudvalget implementeres. 

 tegne rådet i offentligheden, herunder i pressen. 

Hvis formanden er forhindret overtages formandens funktioner af 

næstformanden. 

 

Formandens opgaver eller dele heraf, kan overdrages til øvrige medlemmer af 

rådet eller sekretæren for Det fælles udviklingsråd. 

§6 Forretningsudvalgets opgaver og kompetencer  

For at sikre samlet dialog med Vækstudvalget for Land og By samler 

forretningsudvalget for Det fælles udviklingsråd trådene fra de to fora og afholder 

1-2 årlige dialogmøder med Vækstudvalget for Land og By. 

Forretningsudvalget bevilger midler til nye initiativer og projekter i Aabenraa 

Kommunes landdistrikter ud fra nærmere fastsatte retningslinjer og rammer, der 

er politisk godkendt.   
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Forretningsudvalget for Det fælles udviklingsråd  

- indstiller Årets Landsby til Vækstudvalget for Land og By. 

- nominerer tre kandidater til Årets Landdistriktspris. 

- planlægger temamøder for Det fælles udviklingsråd. 

- kan tage initiativ til fælles aktiviteter og projekter på tværs af 

lokalsamfund udenfor Aabenraa by. 

§7 Lokalbyernes fællesforum og Landsbyernes fællesforum og samspil 

med forretningsudvalget 

Lokalbyernes fællesforum og Landsbyernes fællesforum er fora for 

repræsentanter for alle lokalråd, egnsråd eller borgerforeninger i Aabenraa 

Kommunes lokalsamfund. Repræsentanterne er valgt af de lokale foreninger. 

 

I begge fora er der en kontaktperson som fungerer, som bindeled mellem 

forretningsudvalget, kommunen og det pågældende forum. 

 

Kontaktpersonen: 

- er ansvarlig for at indkalde til møder 

- sikrer, at der sendes dagsorden og referat ud 

- leder møderne 

- indkalder formanden for forretningsudvalget og sekretæren til møder i 

begge fora, hvis det ønskes. 

 

I de to fora kan repræsentanter: 

- udveksle erfaringer  

- hjælpe hinanden med aktiviteter i og omkring lokalsamfundene 

- lave fælles aktiviteter 

- stå samlet om fælles udfordringer 

- brande aktiviteter i lokalsamfund 

- få og udveksle information mellem landsbyerne 

- indstille sager til Vækstudvalget for Land og By via forretningsudvalget for 

Det fælles udviklingsråd 

- drøfte indstillinger fra forretningsudvalget, kommunen eller andre 

samarbejdspartnere 

 

Lokalbyernes fællesforum er organiseringen bag større byer, der ikke anser sig 

selv som en reel landsby. Landsbyernes fællesforum dækker over organiseringen 

i landsbyer. Det er op til den enkelte by at afgøre, hvilket fora den ønsker at 

deltage i. 

 

Kontaktpersonen eller mindst to af medlemmerne kan til enhver tid kræve, at der 

afholdes et møde i de enkelte fora. 

 

Lokalråd, borgerforeninger mv. kan blive medlem af Det fælles udviklingsråd, når 

de med bred lokal opbakning repræsenterer et lokalsamfund og er oprettet som 

en forening. 

Landsbyer der ikke formelt har oprettet et lokalråd, egnsråd eller borgerforening, 

men som er hjemhørende i kommunen, kan også lade sig repræsentere i et af de 

to fora for lokalbyer og landsbyer.  
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§8 Valg af og sammensætning af forretningsudvalget 

Medlemmerne af forretningsudvalget for Det fælles udviklingsråd vælges blandt 

repræsentanter for de to fora på fællesmødet. Her vælges formanden for 

forretningsudvalget også. 

 

Medlemmerne og formanden er valgt for et år ad gangen. 

 

Valg af medlemmer sker ved at:  

 Medlemmer fra hvert fora angiver deres kandidatur til medlemskab af 

forretningsudvalget. 

 Der gennemføres en hemmelig afstemning i hvert fora. 

 Hvert medlem kan stemme på tre kandidater og der kan kun stemmes på 

den samme kandidat én gang.  

De tre kandidater fra hvert fora, der får flest stemmer bliver medlem af 

forretningsudvalget. 

 

Formanden 

Formanden for forretningsudvalget vælges ved almindeligt stemmeflertal før 

medlemmerne af de to fora har angivet deres kandidatur og vælges. 

 

Suppleant 

Hvis et medlem forlader Det fælles udviklingsråd indtræder en suppleant.  

Suppleanten vælges ved almindeligt stemmeflertal efter at medlemmer og 

formand er valgt. Suppleant deltager ikke i forretningsudvalgets møder. 

 

Næstformand og formandskab 

Næstformanden, er den kontaktperson, som repræsenterer det modsatte forum 

end formanden. Formandskabet udgøres af de to kontaktpersoner og formanden. 

 

Valghandlingen ledes af sekretæren for Det fælles udviklingsråd. 

§9 Ændring af forretningsorden  

Forretningsorden kan til enhver tid ændres af et flertal i Det fælles udviklingsråd. 

Ved ændringer af formålsparagraffen eller ved ændringer, som er af afgørende 

generel betydning for landdistriktsområdet, skal forretningsordenen efterfølgende 

godkendes i Vækstudvalget for Land og By. 

 

Revideret og godkendt af Det fælles udviklingsråd den 22.1.2019 / godkendt i 

Vækstudvalget for Land og By den 7. marts 2019 

Mindre revidering godkendt af Det fælles udviklingsråd 17. september 2020. 


