
 

 

  

 

       

     

 

 

 

            

          

        

             

        

 

          

           

  

  

  

         

         

      

          

        

    

        

     

  

        

      

Vedtægter for Forenings- og Frivillighedsudvalget i Vallensbæk 

Kommune 

I henhold til folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, nedsætter Vallensbæk Kommunalbestyrelse 

et udvalg, der benævnes Forenings- og Frivillighedsudvalget. 

Opgaver 

§ 1 Forenings- og Frivillighedsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt 

udvalget i henhold til folkeoplysningsloven. Opgaverne skal udføres inden for de økonomiske 

rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen. 

Stk. 2 Udvalget har tillige til opgave at fordele tilskud til frivilligt socialt arbejde ud fra den 

pulje, som kommunalbestyrelsen årligt skal afsætte efter servicelovens § 18, stk. 2 (”§ 18-

midler”). 

Stk. 3 Udvalget skal derudover varetage opgaver på frivillighedsområdet og sikre dialogen 

og det brede samarbejde inden for det frivillige arbejde i kommunen. 

Udvalgets sammensætning 

§ 2 Forenings- og Frivillighedsudvalget består af 15 medlemmer. 

Stk. 2 3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Det ene af 

disse medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen som udvalgets formand. 

Stk. 3 Herudover vælges et antal myndige medlemmer som repræsentanter for de 

nedennævnte foreninger, der er aktive og hjemmehørende i Vallensbæk. Medlemmerne 

vælges blandt foreningernes medlemmer: 

a) 1 medlem fra de folkeoplysende foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig 

omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne 

(folkeoplysende voksenundervisning) 

b) 3 medlemmer fra de folkeoplysende idrætsforeninger, heraf mindst 1 medlem fra 

en forening, der beskæftiger sig med vandsport 



 

    
 

      

       

         

 

        

     

     

      

       

       

    

             

  

         

               

      

           

         

         

 

 

  

         

           

           

            

          

 

          

    

 

c) 1 medlem fra børne- og ungdomskorps (spejdere) 

d) 2 medlemmer fra de øvrige folkeoplysende foreninger 

e) 1 medlem fra de frivillige sociale foreninger og frivilliggrupper med hjemsted i 

Vallensbæk 

f) 1 medlem fra patient- eller handicapforeninger eller foreninger, der repræsenterer 

borgere med en bestemt sygdom 

g) 1 medlem fra øvrige foreninger eller frivilliggrupper hjemmehørende i Vallensbæk, 

som ikke falder ind under ovenstående kategorier 

h) 1 medlem fra Vallensbæk Idrætscenters brugerråd (vælges blandt de 

medlemmer, der ikke er valgt af Kommunalbestyrelsen eller medarbejderne) 

i) 1 medlem fra seniorrådet 

Stk. 4 For hvert medlem vælges af de samme og på samme måde én eller i prioriteret 

rækkefølge flere stedfortrædere. 

§ 3 Valg til udvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og senest inden 1. 

april i det efterfølgende år. Valget finder sted på den måde, der er fastsat i §§ 6-9. 

Stk. 2 Medlemmerne, der vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, 

herunder formanden, jf. § 2, stk. 2, vælges på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 

Stk. 3 Når de pågældende er blevet valgt, forelægges en sag for Kommunalbestyrelsen, 

sådan at udvalgets sammensætning kan blive taget til efterretning. 

Valgperiode, indkaldelse af stedfortræder m.v. 

§ 4 Medlemmerne af Forenings- og Frivillighedsudvalget vælges for en 4-årig periode, 

gældende fra nyvalg har fundet sted, jf. § 3, stk. 1, og indtil næste valg. 

§ 5 Hvis et medlem af udvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen. 

Stk. 2 Når et medlem har forfald i mindst to på hinanden følgende møder eller er inhabil i 

forhold til en bestemt sag, indkalder formanden stedfortræderen til midlertidigt at tage plads i 

udvalget. 

Stk. 3 Er der ved et medlems udtræden af udvalget ingen stedfortræder, foretages 

suppleringsvalg for resten af valgperioden. 
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Valgmøde/-procedure 

§ 6 Medlemmerne anført i § 2 stk. 3, litra a)-g) vælges på et valgmøde. Forvaltningen 

indkalder til mødet med en måneds varsel og leder valghandlingen 

Stk. 2 Til mødet indbydes repræsentanter for hver af de i § 2, stk. 3, litra a)-g) nævnte 

foreninger. Det er en forudsætning, at foreningen det seneste år inden valget har gennemført 

folkeoplysende eller anden frivillig virksomhed i Vallensbæk. 

Stk. 3 Indbydelsen sker ved opslag på kommunens hjemmeside og ved henvendelse til alle 

godkendte foreninger, der kan vælge medlemmer, jf. § 2, stk. 3, litra a)-g). 

Stk. 4 Valgmødet kan afholdes digitalt, hvis det af sundhedsmæssige hensyn ikke kan 

afholdes som et fysisk møde. 

§ 7 Foreningerne, der kan deltage, kan sende to repræsentanter til mødet. De to 

repræsentanter er dem, der kan stemme og kan vælges inden for deres egen kategori. 

§ 8 Medlemmer vælges særskilt for de forskellige kategorier af foreninger. 

Stk. 2. Valget foretages som valgrunder, hvor der i hver runde vælges medlemmer blandt 

repræsentanterne for én kategori af foreninger. Repræsentanterne kan stille op til valg, 

selvom de ikke kan deltage på mødet (ved fuldmagt). Repræsentanterne kan imidlertid ikke 

stemme ved fuldmagt. 

Stk. 3 Den repræsentant, der får flest stemmer, er valgt som det første medlem og så 

fremdeles. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de repræsentanter, der har fået flest 

(og lige mange) stemmer. Hvis der igen er stemmelighed, foretages lodtrækning. 

Stk. 4 Kun fremmødte repræsentanter kan stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Hver repræsentant har én stemme, uanset hvor mange medlemmer, der skal vælges fra den 

pågældende kategori af foreninger. 

Stk. 5 Efter valg af repræsentanter fra én kategori af foreninger, vælges stedfortrædere for 

samme kategori. 

§ 9 Idrætscentrets brugerråd og Seniorrådet, jf. § 2, stk. 3, litra h) og i) beslutter selv en 

procedure for valg af et medlem. Medlemmet skal vælges, og forvaltningen skal orienteres om 

valget, inden valgmødet, så der kan ske fornøden koordinering i forhold til dem, der skal 

vælges på valgmødet. 
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§ 10 Hvis det ikke lykkes at få valgt medlemmer fra alle kategorier, jf. § 2, stk. 3, litra a)-i), 

vælger Kommunalbestyrelsen de manglende medlemmer efter dialog med de relevante 

foreninger m.v. 

Udvalgets møderække, mødernes afholdelse m.v. 

§ 11 Forenings- og Frivillighedsudvalget vælger selv sin næstformand og fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

§ 12 Kommunalbestyrelsen fastsætter hvert år udvalgets møderække for det kommende år. 

§ 13 Der afholdes 4-6 årlige møder. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder, hvis 

formanden eller 3 af medlemmerne finder det nødvendigt. I særlige tilfælde kan formanden 

indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt 

underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 

§ 14 Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage inden 

mødet en dagsorden til medlemmerne med eventuelle bilag. 

Stk. 2 Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles 

formanden senest 8 dage før mødet. 

Stk. 3 Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at 

beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. 

§ 15 Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til sted 

Stk. 2 Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende. 

Stk. 3 Ethvert medlem kan forlange en afvigende opfattelse tilført protokollen. 

Stk. 4 Ved hvert mødes slutning underskrives en beslutningsprotokol af udvalgets 

medlemmer. 

§ 16 Udvalgets møder afholdes for lukkede døre. Formanden kan beslutte, at ansøgere kan 

få foretræde for udvalget for at redegøre for en sag, der ønskes yderligere belyst. 
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§ 17 Udgifterne ved udvalgets virksomhed afholdes af Vallensbæk Kommune, der stiller 

sekretærbistand til rådighed. 

§ 18 Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2022 og erstatter vedtægterne for 

Folkeoplysningsudvalget, som samtidig nedlægges. 

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 1. december 2021 
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