
                                                Vedtægter for Ågårdens Centerråd. 

 

§ 1: Navn og hjemsted. 

stk. 1: Rådets navn er Ågårdens Centerråd. 

stk. 2: Rådet har hjemsted på plejecentret Ågården, Vejle kommune. 

 

§ 2: Formål. 

stk. 1: Rådet har til formål 

     a)  at rådgive og formidle brugernes interesser overfor centerlederen. 

     b)  at give brugerne medindflydelse på deres hverdag. 

     c)  at udvikle brugernes interesser til selv at tage initiativ til forskellige aktiviteter. 

stk. 2: Rådet skal deltage i principielle drøftelser omkring den daglige pleje og  omsorg på Ågården.  

stk. 3: Rådets opgaver omfatter alene beboerne på plejecentret Ågården samt brugerne af  

dagcentret. 

 

§ 3: Foreningsmyndighed. 

stk. 1: Rådet består af 7 personer. Det tilstræbes at rådet består af 4 beboere/brugere og 3 pårørende, 

der alle har stemmeret. Endvidere består rådet af 2 suppleanter, der ikke deltager i rådsmøderne. 

Centerlederen, der ikke er medlem af rådet, deltager fast i rådets møder og har udtaleret, men ikke 

stemmeret. En ansat på centret kan ved centerlederens forfald være stedfortræder. Rådet kan invitere 

andre personer til at deltage i rådsmøderne. Disse personer har ikke stemmeret. 

stk. 2: Rådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Konstituering sker på 1. rådsmøde efter generalforsamling. 

stk. 3: Valgperioden er for 2 år, således at første år vælges 2 beboere/brugere og 2 pårørende for 2 år og 

resten for 1 år. 

stk. 4: Rådet holder møde minimum en gang i kvartalet. 

stk. 5: Rådet er beslutningsdygtig når halvdelen af rådsmedlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes 

ved flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

stk. 6: Rådet udfærdiger selv en evt. forretningsorden. 

 

§ 4: Kompetence. 

Idet rådet i et vist omfang har økonomisk forpligtelse, skal rådet sørge for 

     a)  at der i samarbejde med centerlederen udfærdiges et årsbudget. 

     b)  at der føres regnskab over indtægter og udgifter. 

     c)  at regnskabet inden generalforsamling revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. 

Rådet tilføres ikke offentlige midler, men kan have indtægter eksempelvis i form af frivillige og 

enkeltstående tilskud til arrangementer m.v. 

Rådet må ikke opkræve nogen form for kontingent. 

 

§ 5: Generalforsamling. 

Generalforsamlingen er rådets øverste myndighed og afholdes senest i marts måned. Indkaldelse til 

generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel og annonceres ved opslag på plejecentret Ågården, 

samt hvor rådet finder det formålstjenligt. 

Ved generalforsamling kan der stemmes ved fremmøde – ikke ved fuldmagter. 

 



Såvel beboere, pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister har stemmeret og er valgbare. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen afholdes. 

Kandidater til valg til Centerrådet opstilles på generalforsamlingen. 

 

Dagsorden: 

     1)  Valg af dirigent. 

     2)  Valg af 2 stemmetællere. 

     3)  Formandens beretning til godkendelse. 

     4)  Regnskabet til godkendelse. 

     5)  Budget for det kommende år. 

     6)  Indkomne forslag. 

7) Valg af rådsmedlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år, således der i ulige år afgår 4 

medlemmer og i lige år 3 medlemmer.   

     8)  Valg af 2 suppleanter hvert år. 

     9)  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant hvert år. 

     10)  Eventuelt. 

 

§ 6: Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af rådsmedlemmerne eller 20 

stemmeberettigede kræver det med tilkendegivelse af formålet med indkaldelsen. 

Rådet er forpligtet til i så fald at forestå indkaldelsen snarest og senest 14 dage efter kravet. Samme 

varsel ( 14 dage) som til ordinær generalforsamling. 

 

§ 7: Tegningsret. 

Rådet tegnes af formanden og et andet rådsmedlem eller af næstformanden og 2 andre rådsmedlemmer. 

 

§ 8: Vedtægtsændringer. 

Ændringer i rådets vedtægter kan ske på generalforsamling, når min. ¾ af de fremmødte 

stemmeberettigede stemmer for ændringerne. Ændringerne skal være i overensstemmelse med 

rammevedtægterne fra Vejle kommune. 

 

§ 9: Opløsning. 

Evt. opløsning af rådet sker på samme måde som vedtægtsændring. I tilfælde af opløsning skal rådet 

indkalde til ekstraordinær generalforsamling og et nyt råd kan evt. nedsættes. 

 

§ 10: Ikrafttrædelse. 

Ovennævnte vedtægter træder i kraft efter stiftende generalforsamling d. 25. januar 2011. Alle 

vedtægter for tidligere råd ved Plejecentret Ågården er derefter ikke eksisterende. 

 

Således vedtaget på generalforsamling, d. 25. januar 2011.  


