
Vedtægter for Aktivitetscenter Bording  

Mål for Brugerrådets indsats: 

• Vi vil være et dynamisk Brugerråd, der ser frem og sætter nye mål til gavn  
for brugerne. 

    

• Vi Ønsker at påvirke udviklingen inden for ældreområdet. 
  
• Vi ønsker at give udfoldelsesmuligheder for derved at styrke den enkeltes  

velvære og livskvalitet. 
  
• Vil engagere sig i det daglige liv i huset til gavn for medlemmer og  

personale. 
  
• Vi anvender midlerne fra Aktivitetscenterets kassebeholdning, til glæde og  

udvikling for medlemmerne. 



Vedtægter for Aktivitetscenter Bording  

 

Pkt. 1. 

 
Aktivitetscenteret har hjemsted på Kærmindeparken, Kærmindevej 13, (men 
med indgang fra Østervang), og vil i samarbejde med hjemmets ledelse og 
personale gennem indflydelse træffe beslutninger, der i videst muligt omfang 
tilgodeser medlemmernes interesser. 

 

Pkt. 2. 
 
Brugerrådet består af 7 - 9 medlemmer, som vælges blandt alle efterlønnere, 
pensionister samt førtidspensionister, der (som medlemmer) alle har 
stemmeret.  
Derudover deltager Kærmindeparkens forstander eller souschef og én fra 

beboer/pårørenderåd kan deltage i Brugerrådets møder, men uden 

stemmeret.  
Af gensidige interessehensyn centrene imellem, kan medlemmer fra de øvrige 
centre i Ikast-Brande kommune ikke vælges eller stemme til Aktivitetscenterets 
generalforsamling. 
For at blive valgt og have stemmeret, skal man være i besiddelse af et gyldigt 
medlemskort til Aktivitetscenter Bording. 

 

Pkt. 3. 

 

Brugerrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og 
kasserer, som alle vælges blandt medlemmerne. Dog kan Rådet til enhver 
tid vælge en kasserer udefra eller hente hjælp til kassererposten. 

 

Pkt. 4. 

 

Rådet vælges for 2 år ad gangen. Den siddende bestyrelse sørger for 
og planlægger generalforsamlingen, som finder sted hvert år i april. 

 

Pkt. 5. 
 

Der er fast møde 1 gang månedligt - samt efter behov. Undtagen juli måned.  
Formanden udarbejder dagsorden, som udsendes til Brugerrådets 
medlemmer senest 8 dage før mødet. Til mødet kan indkaldes gæster efter 
behov bl.a. Frivillighedskoordinatoren.  
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Pkt. 6. 

 
Forslag og ideer, som ønskes behandlet på Brugerrådets møder, kan afleveres til 
én af Brugerrådets medlemmer eller i Postkassen ved Brugerrummet.  
Resume af Brugerrådets møder kan læses/ses i Budbringer og på hjemmesiden. 

 
Pkt. 7. 

 

Aktivitetscenteret afholder generalforsamling hvert år i april måned. 
Der annonceres med 14 dages varsel på de sociale medier – By kalender, 
Aktivitetscenterets hjemmeside, Nyhedsbrevet, Den gule Folder og Budbringeren 
samt på Aktivitetscenterets opslagstavle.  
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Brugerrådet 
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  
Personer, som nævnt i pkt. 2.har stemmeret. 
Alle forslagsrunder og afstemninger sker ved håndsoprækning, men skal 
foretages skriftligt, hvis det forlanges. 
Al afstemning sker ved simpelt flertal.  
Suppleanten sidder perioden ud, for dén, der afløses.  
Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling såfremt 

Rådet skønner det nødvendigt eller minimum 10 af 

Aktivitetscenterets medlemmer fremsender skriftligt ønske 

herom.   

 

Pkt. 8. 

 

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:  
1. Valg af dirigent.  
2   Valg af stemmetællere, 2 stk.  
3. Formandens beretning.   
4. Kassereren aflægger regnskab.   
5. Behandling af indkomne forslag.   
6. Valg af medlemmer til Brugerråd. Hvor der i lige år vælges 3-4 medlemmer 

og 4-5 medlemmer i ulige år. Der er mulighed for genvalg.   
7. Valg af 2-3 suppleanter, som er på valg hvert år. Der er mulighed for genvalg.  
8. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for ét år ad gangen. Der er 

mulighed for genvalg.   
9. Valg af revisorsuppleant - efter samme retningslinjer som for revisorer. 

10. Evt. 

  



 


