Vedtægter for brugerrådet ved AKTIVITETSHUSET RINGKØBING
Holmelunden 10 6950 Ringkøbing
§ 1- Formål:
At sørge for at medlemmerne og visiterede daghjemsbrugere har størst mulig indflydelse på de
aktiviteter, der tilbydes i Aktivitetshuset Ringkøbing
At tage initiativ til aktiviteter, der er til gavn og glæde for Aktivitetshuset Ringkøbings
medlemmer og visiterede daghjemsbrugere
At fremme den frivillige indsats i Aktivitetshuset Ringkøbing
At medvirke til at medarbejdernes rolle i Aktivitetshuset Ringkøbing bliver igangsættende,
motiverende og støttende for medlemmerne og de visiterede daghjemsbrugere.
§ 2 - Opgaver:
Planlægge Aktivitetshuset Ringkøbings program og aktiviteter i samarbejde med centrets
medarbejdere og leder.
Brugerrådet nedsætter de underudvalg, der er behov for.
§ 3 - Sammensætning
Brugerrådet består af 7 medlemmer i Aktivitetshuset Ringkøbing, som vælges på den ordinære
generalforsamling jf. § 9
Udover brugerrådsmedlemmer vælges der 2 suppleanter. Suppleanten indtræder i brugerrådet som
ordinært medlem for resten af valgperioden, hvis et medlem udtræder.
Ægtepar og samlevende kan ikke samtidig bestride posterne formand og næstformand
Aktivitetshusets leder samt en medarbejder, kan deltage i brugerrådets møder uden stemmeret
§ 4 – Valgbarhed og valgregler
Alle medlemmer, visiterede daghjemsbrugere og frivillige ved Aktivitetshuset har stemmeret og
valgbarhed til brugerrådet
Brugerrådets medlemmer skal være bosiddende i Ringkøbing-Skjern kommune,
§ 5 – Funktionsperiode
I Brugerrådet er følgende skiftevis på valg,
3 medlemmer i lige år
4 medlemmer i ulige år.
Brugerrådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Det tilstræbes at formand og næstformand ikke er er på valg samtidig

Begge suppleanter er på valg ved den årlige generalforsamling.
§ 6 – Konstituering
Brugerrådet vælger selv sin formand og næstformand
§ 7 – Mødevirksomhed
Brugerrådets møder afholdes mindst en gang pr. kvartal
Formand og aktivitetshusets leder udsender dagsorden til brugerrådsmøderne, der skal være til
rådighed 8 dage før mødets afholdelse.
Brugerrådet er kun beslutningsdygtigt hvis 4 medlemmer er tilstede
Brugerrådets afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Brugerrådet vælger referent. Referatet skal godkendes senest på efterfølgende møde og vises
efterfølgende på Aktivitetshusets info skærm, så alle medlemmer og visiterede daghjemsbrugere
informeres
Suppleanter kan deltage i brugerrådsmøderne uden stemmeret
§ 8 – Økonomi
Brugerrådet har alene råderet over formuen der pr. 1/1 2020 var på 46.737,32 kr, indestående på cvr
nr 37301434 i Landbobanken.
Midler på kontoen og midler der bliver tildelt fra §18 midler eller anden form for tildeling af midler,
bruges til støtte og fremme for det frivillige arbejde i Aktivitetshuset Ringkøbing.
Der fremvises dokumentation for modtagne og anvendte midler fra kontoen, hvert år på den
ordinære generalforsamling.
Brugerrådet har ikke ansvar for Aktivitetshuset Ringkøbings økonomi
§ 9 – Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal og indkaldes med mindst14 dages varsel ved
annoncering under ”Nyt fra Ringkøbing-Skjern Kommune” og på Aktivitetshusets info skærm
Forslag skal afleveres skriftligt til formanden, senest 1 uge før generalforsamlingen.
Fremmødte medlemmer og visiterede daghjemsbrugere har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige
afstemninger afholde

Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftlig, hvis dirigenten
eller 1 brugerrådsmedlem eller 5 medlemmer forlanger det. Valg af brugerrådsmedlemmer og
suppleanter, skal altid ske skriftlig, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges
Skulle stemmerne på 2 kandidater stå lige, foretages omvalg imellem disse 2. Skulle stemmerne
atter stå lige, anvendes lodtrækning.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Aktivitetshusets leders beretning
Fremlæggelse af anvendte midler fra formuen v/formanden
Behandling af Indkomne forslag
Valg af medlemmer til brugerrådet
Valg af 2 suppleanter
evt.

§ 10 – Opløsning
Til opløsning af brugerrådet kræves mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på
generalforsamlingen
Ved opløsning af brugerrådet skal Ringkøbing-Skjern kommune godkende anvendelse af evt.
formue til lignende formål inden for Brugerrådets geografiske område.
§ 11 – Tegning og Hæftelse
Foreningen tegnes af formand og næstformand
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse, for de forpligtelser der
påhviler foreningen.
§ 12 – Diæter m.v.
Brugerrådets medlemmer er frivillige og ulønnede.

Vedtaget på den ordinære, men udsatte generalforsamling på grund af Covid-19.
Aktivitetshuset Ringkøbing den 17/9-2020
________________________
Dirigent

