Sundhed og Omsorg
Aktivitet Syd

Vedtægter for Seniorgårdens brugerråd.

Seniorgården Tarm, Torvegade 20, 6880 Tarm er et aktivitetstilbud for
pensionister, førtidspensionister og borgere over 60 år i RingkøbingSkjern kommune.
‾
Udgangspunktet for Seniorgårdens arbejde er ”Kvalitetsstandard for
åbne kommunale tilbud” samt ”Kvalitetsstandard for specialedaghjem”
i Ringkøbing-Skjern kommune.
Primær målgruppe er:
Pensionister, førtidspensionister og borgere over 60 år,
samt foreninger og interesseorganisationer, der primært
henvender sig til ovenstående aldersgruppe i RingkøbingSkjern kommune.

Seniorcentret
Anlægsvej 19
6900 Skjern.
Tlf: 99 74 10 51
Telefax: 97 35 32 43
Seniorgården
Torvegade 20
6880 Tarm
Tlf: 96 48 80 20
Dato:13-01-2015

2010121359A

Brugerrådet består af:
5 medlemmer valgt af brugerne på Seniorgården,
1 suppleant,
1 personalerepræsentant og
Aktivitetslederen
Ringkøbing-Skjern Kommunes Ældreråd kan vælge en kontaktperson,
som kan deltage i Brugerrådets møder efter behov.
Generalforsamlingen:
Afholdes 1 gang årligt, sidst i januar måned.
Indkaldelse sker senest 14 dage før ved opslag på Seniorgården og i
dagspressen.
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når Brugerrådet
skønner, at der er behov for det, eller når mindst 20 brugere skriftlig
forlanger det.
Stemmeret har alle fremmødte brugere der enten har brugerkort eller
er visiteret til daghjem.
Valgbar er Seniorgårdens brugere der enten har brugerkort eller er
visiteret til daghjem.
Man kan stille op til brugerrådet ved at henvende sig til
aktivitetslederen inden generalforsamling og/eller ved at blive foreslået
mundtlig eller skriftlig på generalforsamlingen.
Valg til Brugerråd sker ved skriftlig afstemning.

Ringkøbing - Skjern Kommune

www.rksk.dk

Brugerrådets medlemmer er valgt for 2 år ad gangen.
Der er henholdsvis 2 og 3 medlemmer på valg hvert år.
Det første år sidder de 2 medlemmer med færreste stemmer for 1 år.
Der vælges 1 suppleanter hvert år for 1 år ad gangen.
Udtræder 1 medlem af bestyrelsen, indtræder suppleanten i
bestyrelsen.
Brugerrådet kan indkalde suppleanten til opgaverne i bestyrelsen.
Suppleanten kan deltage i brugerrådsmøderne, hvis suppleanten
ønsker det. Suppleanten har ikke stemmeret under
brugerrådsmøderne.
Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Regnskabsfremlæggelse ved aktivitetslederen.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer
8. Valg af suppleant.
9. Eventuelt.
Ændringer af vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen, og
afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen og behandles under indkomne forslag.
Brugerrådet konstituerer sig med formand og næstformand ved første
møde efter generalforsamlingen. Personalerepræsentanten,
aktivitetslederen og suppleanten kan ikke vælges til disse poster.
Brugerrådets formål:
- er at være talerør for samtlige brugere af Seniorgården i Tarm, samt
at medvirke til at udbyde aktiviteter efter brugernes ønsker.
Brugerrådets opgaver:
Der holdes Brugerrådsmøde 1 gang om måneden med dagsorden og
referat.
Brugerrådet skal gennem samarbejde med ledelse og medarbejdere
medvirke til, at stedets funktioner udnyttes bedst muligt.
Brugerrådet skal medvirke til at fremme brugernes frivillige indsats i
centret.
Brugerrådet kan efter behov nedsætte udvalg til at varetage løbende
opgaver, herunder f.eks. et PR-udvalg.
Tavshedspligt:
Hvis man får viden om fortrolige oplysninger gælder betingelserne som
beskrevet i pjecen ” Velkommen som frivillig på Ringkøbing-Skjern
kommunes aktivitetscentre”.

Godkendt på generalforsamling d. 12. april 2012.

