
 

Vedtægter for Biersted Landsbyråd – Rev. april 2017 

1. Formålet: at virke for Biersteds fælles interesser og fremtidige udvikling. 

2. Valgperioden er 2 år, idet halvdelen af Landsbyrådets medlemmer er på valg hvert 
år.  

3. Alle, der på valgdagen er fyldt 18 år og som er bosiddende i Biersted, er 
stemmeberettigede og kan vælges til Landsbyrådet. 

4. Valget foregår ved Landsbyrådets Årsmøde i Biersted, som skal være annonceret 

på Biersteds hjemmeside www.biersted.net og ved opslag på BIFs opslagstavle og 
på Aktivitetscentret samt om muligt i BIF-nyt senest 14 dage forud for mødets 

afholdelse.  

5. Landsbyrådet består af op til 8 medlemmer valgt ved årsmødet, samt af Biersteds 
repræsentant i Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd. Der er skriftlig afstemning, 

hvis der er opstillet flere kandidater end der er medlemmer på valg. Der kan afgives 
stemme på op til 4 personer, og de personer, der opnår flest stemmer, er valgt til 
Landsbyrådet.  

6. Udtrædelse af Landsbyrådet kan ske i forbindelse med en flytning fra byen. 

Udtrædelse af anden grund afgøres af Landsbyrådet.  

7. Det valgte Landsbyråd laver sin egen forretningsorden.  

8. Med hensyn til økonomi skal Landsbyrådet opfylde Jammerbugt Kommunes krav til 
bogføring og revision vedrørende offentlige tilskud. I tilfælde af opløsning tilfalder 

Landsbyrådets frie midler byens foreninger efter bestyrelsens afgørelse. 

Biersted Landsbyråd tegnes af formand og kasserer i forening, eller af en af de to i 
forening med et af de øvrige medlemmer af Landsbyrådet. Landsbyrådet har 

godkendt, at formand og kasserer kan råde over dankort/netbank med Landsbyrådets 
bankkonto hver for sig. 

Biersted Landsbyråd hæfter kun for sine forpligtelser med den af Landsbyrådet til 

enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke Landsbyrådets medlemmer nogen 
personlig hæftelse 

9. Landsbyrådet er forpligtet til at indkalde til Årsmøde mindst en gang om året.  

10. Vedtægtsændringer foretages på årsmødet og ved simpelt flertal.  

 

Note: Medlemmer af Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd vælges for 4 år, og følger valget til kommunalbestyrelsen. 
Biersteds medlem vælges ved et af Jammerbugt Kommune indkaldt Borgermøde 

http://www.biersted.net/

