
 
Indbydelse til Stiftende generalforsamling for foreningen 

 
”Landsbypedelordningen” 

 
torsdag den 28. januar 2016 kl. 19.00 på Lørslev Friskole 

 
 
En gruppe af foreninger har i nogen tid arbejdet med at definere arbejdsområder for en 
landsbypedel. Det drejer sig om følgende foreninger: KFUM-spejderne i Lørslev, Ugilt Beboer-
forening, Borgerforeningen for Lørslev og Omegn, Ilbro-Lørslev Idrætsforening og Harken 
Gymnastik- og Idrætsforening. Sammen har man udarbejdet et sæt vedtægter, der vil danne 
grundlag for den forening, ”Landsbypedelordningen”, man i fællesskab ønsker at stifte. Hvis 
der er flere foreninger, der ønsker at være med i ”Landsbypedelordningen”, er de velkomne 
og kan give besked enten før, under eller efter generalforsamlingen. 
 
Foreningens formål er, gennem indgåelse af en udlånsaftale med Hjørring Kommune som ar-
bejdsgiver, at beskæftige en eller flere kommunalt ansatte medarbejdere med opgaver, der 
kan understøtte foreningslivet og andre almennyttige formål, samt at være bindeled mellem 
Hjørring Kommune og de(n) ansatte landsbypedel(ler) under ”Landsbypedelordningen” i de 
lokalområder, der huser organisationer, som er medlem af foreningen. Desuden skal forenin-
gen Landsbypedelordningen forestå koordineringen af landsbypedellens opgaver. Landsbype-
dellen må udelukkende tage sig af opgaver, der ellers løses af frivillige. 
 
Alle er velkomne til den stiftende generalforsamling, men kun medlemmer af de foreninger, 
der indgår i ”Landsbypedelordningen”, har stemmeret. 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Forelæggelse af regnskab samt budget 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse (5 personer) samt personlige suppleanter (5 stedfortrædere, vælges 

for 1 år). Alle valg gælder en periode på 2 år; dog vælges halvdelen for en periode på 
1 år det første år, så valgperioderne herefter forskydes, jf. vedtægternes § 4, stk. 8. 
Det tilstræbes, at alle områder indenfor landsbypedellens virke er repræsenteret i be-
styrelsen, jf. § 5, stk. 3a. 

6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr 
7. Fastsættelse af kontingent 
8. Valg af revisorer 
9. Eventuelt 

 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Morten Fonseca (Borgerforeningen for Lørslev og Omegn),  
Jette Andreasen (Ugilt Beboerforening),  
Flemming Larsen (ILIF),  
Flemming Jensen (Harken Gymnastik- og Idrætsforening) og 
Poul Sørensen (KFUM-spejderne i Lørslev) 
 


