Vedtægter for medskaberråd i VitaPark

§ 1 – Formål
Medskaberrådet repræsenterer brugere og borgere i Odder med interesse i VitaPark og
samarbejder med lokaludvalget omkring udvikling af VitaPark.
Rådet udpeger repræsentanter til Lokaludvalget for VitaPark.
§ 2 – Opgaver
Medskaberrådet i VitaPark giver input og sparring til lokaludvalget og bidrager til udviklingen af
VitaPark. Medskaberrådet indgår i tæt samarbejde med Lokaludvalget, hvori de er repræsenteret.
§ 3 – Medlemmer
Alle brugere af VitaPark, samt borgere med interesse i udviklingen i VitaPark, kan være
medlemmer af medskaberrådet og deltage i medskaberrådets aktiviteter.
Af medskaberrådets medlemmer vælges 3 repræsentanter til Lokaludvalget for VitaPark – en fra
hvert af de tre strategiske områder: sundhed, kultur og erhverv.
Repræsentanterne til lokaludvalget vælges for en periode af 2 år.
§ 4 – Formandskab
Formand og næstformand vælges blandt medlemmerne af medskaberrådet. Formandskabet står
for håndtering og servicering af medlemskaber.
§ 5 –Mødevirksomhed
Medskaberrådet afholder møder (2-4 gange) årligt, eller efter behov.
Formanden er ansvarlig for skriftlig indkaldelse og fremsendelse af dagsorden til medskaberrådets
møder.
Hvis formanden er forhindret overgår opgaven til næstformanden.
Medskaberrådets beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Lokaludvalget og medskaberrådet afholder et årligt dialogmøde.
§ 6 - Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år i marts-april måned.
Formanden indkalder til generalforsamling via mail eller andet elektronisk medie med mindst 14.
dages varsel.
Generalforsamlingen er Medskaberrådets højeste myndighed.
Formanden skal have forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, på skrift
senest 8 dage før.
På generalforsamlingen gives en oversigt over Medskaberrådets virksomhed i det forløbne år.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlinger, og lader de nødvendige
afstemninger afholde.
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Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten eller 5
medskabere forlanger det.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 Valg af dirigent
 Formandens beretning
 Behandling af indkomne forslag
 Valg af lokaludvalgsmedlemmer samt suppleanter
 Eventuelt
§ 7 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden med 14 dages varsel, med henblik
på at træffe beslutninger, som er nødvendige for medskaberrådets virke.
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