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§1. Navn og Hjemsted 

Foreningens navn er MIN Landsbyklynge. 

MIN Landsbyklynge er en uafhængig, praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening 
med hjemsted i Norddjurs Kommune. 

Foreningens primære virkeområde er Glesborg og Ørum skoledistrikt. 

Foreningens adresse er Stendyssevej 16, 8586 Ørum Djurs 

 

 

§2. Formål og vision 

MIN Landsbyklynge er en upolitisk og almennyttig forening, oprettet for at støtte etablering og 
udvikling af landsbyklyngen, geografisk placeret midt i Norddjurs. 

Landsbyklyngens formål er at fremme samarbejdet på tværs af landsbyerne, for sammen at styrke 
en bæredygtig udvikling af området.  

Foreningens vision er: 

VORES MIDTE SKAL VÆRE STÆRK, OG BLOMSTRE AF LIV, GLÆDE OG FORETAGSOMHED - OGSÅ 
FOR DE GENERATIONER, DER KOMMER EFTER OS. 



Foreningen understøtter konkrete aktiviteter og strategisk udvikling på tværs af klyngeområdet,  

Foreningen arbejder for at fremme det gode hverdagsliv og en positiv befolkningstilvækst. 

Foreningen samarbejder med Norddjurs Kommune om områdets strategiske udvikling, visioner og 
eksekvering af projekter. 

Foreningen har stort fokus på at udvikle og iværksætte bæredygtige løsninger på lokale 
udfordringer 

Foreningen arbejder hen imod at landsbyerne og området som sådan udgør en fælles identitet, en 
samlende enhed, som står stærkere end de enkelte landsbyer hver for sig.  

Som arbejdsgrundlag er MiN Landsbyklyngens strategiplan retningsgivende. Planen justeres 
løbende. 

§3. Organisation 

MIN Landsbyklynge er en interesseorganisation for området og borgerne midt i Norddjurs. 

MIN Landsbyklynge kan som selvstændig forening samarbejde med eksisterende foreningsliv, 
erhvervsliv, institutioner, forvaltninger, borgere m.fl. 

§4. Sekretariets-bestyrelsen 

Bestyrelsen varetager foreningens formål. 

Bestyrelsen består af 3 - 5 medlemmer og 1-2 suppleanter. 

Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt på den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en forkvinde/mand og med en næstformand/kvinde. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for et eller to år. Genvalg kan finde sted. For at undgå en 
situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på én gang, er 2 medlemmer valgt for to år, hvor et 
bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år og et medlem i lige år. Øvrige medlemmer vælges for et år 
ad gangen. Det tilstræbes at formand og næstformand ikke stopper i bestyrelsen samme år. 

Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i 
bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med 
et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling. 

Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 

Bestyrelsens opgaver er: 

At arbejde overordnet strategisk med Landsbyklyngen gerne i et tæt samarbejde med kommunen 
og andre interessenter. Den lokale indflydelse og nærdemokratiet skal styrkes gennem involvering 
og dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv. 

At sikre, at driften af MIN Landsbyklynge sker efter sunde foreningsmæssige principper. 

At fremme foreningens formål gennem analyser, prioritering og igangsættelse af relevante 
initiativer. 

Bestyrelsen kan delegere arbejdsopgaver og nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af 
konkrete opgaver. 



Bestyrelsen søger at træffe sine beslutninger i konsensus gennem dialog, kun hvor dette ikke er 
muligt, træffes beslutningerne ved almindelig flertalsbeslutning, selv i disse situationer skal 
bestyrelsen søge at tilgodese alle synspunkter. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

Beslutning træffes ved skriftlig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette. 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden. 

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøderne.  

§5. Fællesrådet 

Fællesrådet er foreningens øverste myndighed. 

Fællesråd afholdes en gang årligt i MiN Landsbyklynge inden udgangen af april måned hvert år. 

På Fællesrådet har hvert medlem en stemme – jf. § 6. 

Alle beslutninger på Fællesrådet vedtages ved simpelt stemmeflertal - jf. dog § 9. 

Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde. Der kan dog afgives stemme via maksimalt 
en medbragt fuldmagt, pr personligt fremmøde. 

Der skal indkaldes til Fællesråd med et varsel på 3 uger. Indkaldelse med dagsorden foretages ved 
offentliggørelse p foreningens hjemmeside. Den udsendes endvidere til alle medlemmer pr. e-
mail, det er medlemmets eget ansvar at den korrekte mailadresse er indsendt til bestyrelsen. 

Forslag til fællesrådet fra foreningens medlemmer, skal tilsendes sekretariatsbestyrelsen senest 2 
uger før dens afholdelse og skal offentliggøres senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside. 

Dagsorden for Fællesrådet skal som minimum omfatte: 

1. Valg af dirigent   
2. Valg af referent,   
3. Året der gik og året der kommer ved bestyrelsen. 
4. Godkendelse af årsregnskab.  
5. Fastsættelse af kontingent, og godkendelse af budget. 
6. Behandling af indkomne forslag.  
7. Valg til bestyrelsen. 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
9. Valg af revisor. 
10. Eventuelt. 

Ekstraordinær Fællesråd afholdes efter ønske fra en enig bestyrelse eller hvis 25 medlemmer (eller 
i tilfælde af færre end 101 medlem, ¼ af medlemmer) ønsker dette og fremlægger en motiveret 
dagsorden. Varsler omkring et ekstraordinært Fællesråd er de samme som ved et ordinær Fællesråd. 

§6. Medlemmer 

Medlemskab kan tegnes af såvel enkeltpersoner som foreninger og virksomheder, der har 
interesse i MIN Landsbyklynges arbejde. 



Indmeldelse i MIN Landsbyklynge kan ske ved udfyldelse og indsendelse af 
indmeldelsesblanketten til bestyrelsen. For at være stemmeberettiget til Fællesrådet, skal dette 
ske inden Fællesrådet starter. Ved indmeldelse opgives en kontakt e-mail adresse, det er 
medlemmets pligt at denne kontaktadresse er opdateret. 

Eksklusion. Sekretariatsbestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter 
sekretariatsbestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med overlæg bringer 
foreningen i miskredit. Evt. eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først 
følgende Fællesråd. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på 
Fællesrådet, som træffer den endelige beslutning ved simpelt stemmeflertal. 

§7. Tegning - Hæftelse 

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to sekretariats-bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene 
skal være formanden/forkvinden eller næstformanden/næstforkvinden. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid bestående formue. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

§8. Økonomi 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 

Sekretariatsbestyrelsen kan træffe alle sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af 
foreningen, og den kan antage teknisk og regnskabsmæssig bistand. 

Sekretariatsbestyrelsens formand og næstformand er hver for sig berettiget til at disponere over 
foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift. Dette gælder dog inden for et 
maksimum, der hvert år fastlægges i budgettet. Denne berettigelse kan delegeres til foreningens 
forretningsfører. 

Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndig- 
heder og lignende - lokalt såvel som regionalt. 

Fondsmidler der ansøges om i foreningens regi, skal være godkendt af skretariatsbestyrelsen 

§9. Foreningens opløsning og vedtægtsændringer 

For at Fællesrådet kan vedtage ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kræves, at 3⁄4 
af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst 3⁄4 af de afgivne 
stemmer. 

Er der ikke på Fællesrådet repræsenteret 3⁄4 af foreningens medlemmer, men forslag vedtages 
med 3⁄4 af de afgivne stemmer, indkaldes der til en ekstraordinær Fællesråd inden 4 uger, hvor 
forslaget kan vedtages med 3⁄4 stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte 
medlemmer. 

I tilfælde af opløsning af foreningen, skal der søges etablering af en ny lokal forvaltning. I tilfælde 
af, at dette ikke lader sig gøre gives evt. overskydende midler til anden almennyttig forening i 
klyngens område. 

Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part.  



§10. Ikrafttrædelse 

Disse vedtægter er vedtaget på stiftende fællesråd den 1.04.2020  

 

Dirigent var Dorthe Lyk 

Referent var Ikki Lyng Knudsen 

 

 

Skriv tekst her




