
Vedtægter
Kapitel 1: Navn Hjemsted og Formål
§ 1. Fællesrådets navn er Fællesrådet for Møllevangen-Fuglebakken-Frydenlund-Charlottehøj 
 Stk. 2. Fællesrådet har hjemsted i Aarhus kommune.
§ 2. Fællesrådet afgrænses af boligområderne mellem Paludan Müllers vej, Vestre Ringgade, 
Silkeborgvej, Birkeparken, Fenrisvej, Fuglebakkevej og Hasle Ringvej. 
§ 3. Fællesrådet er paraplyorganisation for alle organisationer (herefter kaldet medlemmer) eller 
disses afdelinger, der har sit virke i Fællesrådets område; herunder bl.a. boligforeninger, 
grundejerforeninger, andelsforeninger, erhverv, fritidsforeninger, uddannelsesinstitutioner og 
haveforeninger.

Stk. 2. Fællesrådets formål er at virke for områdets beboere og organisationer samt være 
høringspartner overfor Aarhus kommune.

Kapitel 2: Medlemskab  
§ 4. Enhver civil organisation, der har sit virke i det afgrænsede område, kan optages som medlem 
af Fællesrådet. Ved optagelse i Fællesrådet betales et årligt medlemsgebyr, hvis størrelse fastsættes 
på repræsentantskabsmødet.

Kapitel 3: Fællesrådets ledelse
Repræsentantskabet
§ 5. Repræsentantskabet er Fællesrådets øverste myndighed.
Stk. 2. Repræsentantskabet består af 2 repræsentanter fra hver medlem, inkl. Fællesrådets 
bestyrelse. 
Formand for Fællesrådets bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet. 
Stk. 3. Repræsentantskabet godkender Fællesrådets årsregnskab og beretning.
§ 6. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned. Dagsorden for mødet skal 
omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget.
4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesformand
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt

§ 7. Repræsentantskabsmøder indkaldes af formanden med mindst fire ugers varsel til samtlige 
medlemmers registrerede mailadresse.
Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når 
et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 1⁄4 af 
repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I 
sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest tre uger efter, at anmodningen er modtaget. Indkaldelse 



til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal 
angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Når ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om 
samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.
Stk. 3. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for Fællesrådets 
medlemsorganisationer samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes, eller kort tid 
derefter.

§ 8. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til, at få et angivet emne behandlet på 
repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære 
repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til bestyrelsen senest to uger før mødet. Indsendte 
forslag skal udsendes til repræsentantskabs medlemmerne senest én uge før mødet, jf. § 7 stk. 1.

§ 9. Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. Stemmeretten kan kun udøves ved 
personligt fremmøde.

§ 10. Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1⁄3 af 
repræsentantskabsmedlemmerne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. 
Stk. 2. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af Fællesrådet kan kun vedtages, hvis 
halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2⁄3 af de afgivne stemmer er for 
forslaget. Er mindre end halvdelen mødt, men mindst 2⁄3 af de afgivne stemmer er for forslaget, 
afholdes nyt møde inden to uger. På dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – 
vedtages, hvis 2⁄3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Stk. 3. Mødereferatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet skal gøres tilgængelig for 
Fællesrådets medlemmer senest fire uger efter mødets afholdelse. 

Bestyrelsen
§ 11. Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusiv formanden.
Stk. 2. Formanden vælges direkte af repræsentantskabet for to år ad gangen. 
Stk. 3. Afgår formanden inden valgperiodens udløb,  afholdes ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde snarest muligt. 
Stk. 4. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen, således at to afgår i lige år og to 
i ulige år. 
Stk. 5. Repræsentantskabet vælger herudover et antal suppleanter for bestyrelsesmedlemmer. 
Valgperioden for disse er ét år ad gangen. Der besluttes en rækkefølge blandt disse, enten frivilligt 
eller ved afstemning. 
Stk. 6. Afgår et bestyrelsesmedlem i mellem repræsentantskabsmøder, indtræder en suppleant jf.  
rækkefølgen i stk. 5. En indtrådt suppleant er på valg ved førstkommende ordinære 
repræsentantskabsmøde. Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. 
Stk. 7. Fællesrådet forpligtes ved underskrift af formanden samt mindst to andre 
bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, når der skønnes at være behov herfor, eller når to 
medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.



Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer inklusiv 
formanden er til stede.
Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt 
stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
Stk. 4. Et referat af bestyrelsesmødet skal gøres tilgængelig for Fællesrådets medlemmer senest fire 
uger efter mødets afholdelse. 

Kapitel 4: Valg af revisor
§ 13. Fællesrådets regnskaber revideres af en revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet. 
Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges.

Kapitel 5: Årsregnskab
§ 14. Regnskabsåret for Fællesrådet er kalenderåret.

§ 15. Det godkendte årsregnskab med revisors bemærkninger skal senest fire uger efter mødet gøres
tilgængelig for Fællesrådets medlemmer.

Kapitel 6: Opløsning
§ 16. Foreningen kan kun opløses jf. bestemmelserne i § 10, stk. 2.
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