
Vedtægter	  for	  Tarm	  Udviklingsforum	  
	  
§1	  

Navn	  
Forummets	  navn	  er	  Tarm	  Udviklingsforum.	  Forummet	  har	  eksisteret	  siden	  
2006	  og	  er	  hjemmehørende	  i	  Ringkøbing-‐Skjern	  kommune.	  

	  
§2	  

Formål	  
Tarm	  Udviklingsforum	  har	  til	  formål:	  

• at	  medvirke	  til	  at	  udvikle	  Tarm	  som	  et	  godt	  sted	  at	  arbejde,	  bo	  og	  
leve	  

• at	  være	  aktiv	  i	  forbindelse	  med	  udvikling	  af	  byen	  
• at	  skabe	  rum,	  forbindelser	  og	  events	  hvor	  byens	  borgere	  kan	  mødes	  
• at	  indgå	  i	  netværk	  med	  tilsvarende	  foreninger	  i	  kommunen	  

	  
Tarm	  udviklingsforum	  er	  upolitisk.	  
	  

§3	  
Medlemmer	  

Alle	  borgere	  i	  Tarm	  by	  	  har	  mulighed	  for	  at	  få	  indflydelse	  på	  og	  i	  
udviklingsforummet	  ved	  at	  deltage	  aktivt	  i	  møder	  og	  arbejdsgrupper.	  
Alle	  borgere	  som	  er	  min.	  18	  år	  og	  bor	  i	  Tarm	  by	  er	  valgbare	  til	  bestyrelsen.	  

	  
§4	  

Opgaver	  
Udviklingsforummet	  organiseres	  således	  at	  bestyrelsen	  varetager	  de	  
overordnede	  administrative,	  planlægningsmæssige	  og	  strategiske	  
funktioner.	  Arbejdet	  med	  konkrete	  opgaver	  varetages	  af	  projektgrupper,	  
der	  nedsættes	  og	  sammensættes	  af	  bestyrelsen	  til	  løsning	  af	  specifikke	  
opgaver,	  og	  som	  opløses,	  når	  opgaven	  er	  løst.	  
	  

§5	  
Finansiering	  

Der	  opkræves	  ikke	  medlemsbidrag,	  idet	  Tarm	  Udviklingsforums	  aktiviteter	  
dels	  finansieres	  via	  kommunale	  tilskud,	  dels	  via	  andre	  eksterne	  midler.	  



§6	  
Generalforsamling	  

Generalforsamlingen	  er	  udviklingsforummets	  øverste	  myndighed.	  Den	  
årlige	  generalforsamling	  afholdes	  hvert	  år	  inden	  1.	  Marts.	  
Indkaldelse	  til	  generalforsamling	  skal	  ske	  med	  mindst	  14	  dages	  varsel	  på	  
forummets	  hjemmeside	  og	  i	  det	  lokale	  ugeblad.	  
	  
Forslag	  der	  ønskes	  behandlet	  på	  generalforsamlingen	  skal	  skriftligt	  være	  
bestyrelsen	  i	  hænde	  senest	  8	  dage	  før	  generalforsamlingen.	  
	  
Ekstraordinær	  generalforsamling	  skal	  afholdes,	  hvis	  et	  flertal	  i	  bestyrelsen	  
eller	  mindst	  5%	  af	  borgerne	  i	  Tarm	  by	  skriftligt	  anmoder	  herom	  med	  
angivelse	  af	  de	  punkter,	  der	  ønskes	  behandlet.	  
	  
Ordinær	  generalforsamling	  skal	  have	  følgende	  dagsorden:	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
2. Bestyrelsens	  beretning	  
3. Fremlæggelse	  af	  regnskabet	  
4. Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleanter	  
5. Indkomne	  forslag	  
6. Evt.	  

§7	  
Bestyrelse	  

Tarm	  Udviklingsforum	  ledes	  af	  en	  bestyrelse	  på	  5	  medlemmer,	  som	  
vælges	  på	  generalforsamlingen.	  
	  
Medlemmerne	  vælges	  for	  2	  år	  ad	  gangen	  og	  afgår	  med	  henholdsvis	  2	  og	  3	  
medlemmer.	  Genvalg	  kan	  finde	  sted.	  
Hvis	  et	  medlem	  afgår,	  indtræder	  suppleanten	  i	  samme	  valgperiode,	  som	  
det	  afgående	  bestyrelsesmedlem.	  
På	  generalforsamlingen	  vælges	  2	  suppleanter.	  Valget	  gælder	  for	  1	  år.	  
	  

§8	  
Konstituering	  

Bestyrelsen	  vælger	  hvert	  år	  i	  sin	  midte	  formand,	  næstformand,	  kasserer	  
og	  sekretær.	  Bestyrelsen	  er	  beslutningsdygtig,	  når	  mindst	  3	  medlemmer	  af	  
bestyrelsen	  er	  til	  stede.	  Forslag	  afgøres	  ved	  simpelt	  flertal.	  

	  



§9	  
Tegning	  

Tarm	  Udviklingsforum	  tegnes	  af	  formanden	  –	  og	  i	  dennes	  fravær	  af	  
næstformanden	  –	  samt	  et	  bestyrelsesmedlem.	  Bestyrelsen	  fører	  
beslutningsprotokol.	  
	  

§10	  
Ændring	  af	  vedtægterne	  

Ændringer	  i	  vedtægterne	  kan	  vedtages	  på	  en	  generalforsamling,	  hvis	  
mindst	  ¾	  af	  de	  fremmødte	  stemmer	  for.	  
	  

§11	  
Opløsning	  

Opløsning	  af	  Tarm	  Udviklingsforum	  kan	  ske	  på	  en	  generalforsamling,	  hvis	  
mindst	  2/3	  af	  de	  tilstedeværende	  stemmer	  for.	  
Ved	  opløsning	  af	  udviklingsforummet,	  overgår	  evt.	  midler	  til	  beslægtede	  
formål	  efter	  den	  opløsende	  generalforsamlings	  afgørelse.	  
	  
Således	  vedtaget	  på	  generalforsamling	  i	  Tarm	  Udviklingsforum	  den	  24.	  
Februar	  2016.	  
	  
Underskrift	  
	  
	  
Dirigent	  
	  


