Vedtægter for Brugerrådet i
Gilleleje Aktivitetshus
Adresse: Idrætsvej 2, 3250 Gilleleje
Gilleleje Aktivitetshus er en kommunal institution og som sådan overordnet
underlagt kommunalbestyrelsens beslutninger.
§ 1. Formål
• Formålet med brugerforeningen er at varetage brugernes interesser.
§ 2. Medlemmer:
• Brugerforeningen i Gilleleje Aktivitetshus optager som medlemmer
seniorer 60+ og førtidspensionister.
• Medlemmer skal være bosiddende i Gribskov Kommune.
• Undtagelser kan dog finde sted. Afgørelser herfor træffes af ledelsen med
efterfølgende orientering til brugerrådet.
§ 3. Medlemskabets gyldighed:
• Medlemskab af brugerforeningen er betinget af medlemskab af Gilleleje
Aktivitetshus, samt at formålet med brugerforeningen ikke modarbejdes.
§ 4. Generalforsamling:
Dagsorden:
Pkt. 1. Formanden byder velkommen Pkt.
2. Valg af dirigent
Pkt. 3. Valg af referent
Pkt. 4. Valg af stemmetællere - indtil tre personer
Pkt. 5. Godkendelse af dagsorden Pkt.
6. Formandens beretning
Pkt. 7. Fremlæggelse af regnskab ved økonomiansvarlig og evt. grupper
Pkt. 8. Opstilling af kandidater og suppleanter til brugerrådet.
(Antal kandidater fremgår af § 6)
Pkt. 9. Valg
Pkt.10. Resultat af valg
Pkt.11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Pkt.12. Forslag fra brugerrådet Pkt.13.
Behandling af indkomne forslag.
Pkt.14. Eventuelt.
•
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned og
indkaldelse skal ske ved opslag i Gilleleje Aktivitetshus senest den 1. januar,
samt ved omtale i husets program og på website.

•
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
afleveres til brugerrådet eller forslagskassen senest 14 dage før.
•
Brugerrådet kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling
efter behov eller hvis mindst 1/3 af brugere skriftligt over for brugerrådet
fremsætter ønske om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
•
afholdes

Det er brugerrådets ansvar, at ekstraordinær generalforsamling
senest 4 uger efter at begæring er fremsat.

•
Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer og er
beslutningsdygtige ved simpelt flertal.
•
Generalforsamlingen er øverste myndighed for brugerforeningen i
Gilleleje Aktivitetshus.
§ 5. Brugerrådet:
• Brugerrådet konstituerer sig selv, 5 medlemmer og 2 suppleanter, og
fastsætter selv sin forretningsorden. Suppleanter deltager på alle møder
og har Ikke stemmeret, men taleret. Alle valg sker på den ordinære
generalforsamling i februar måned. Brugerrådet består af:
•
•
•
•
•
•

Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Sekretær
1 menigt medlem
2 suppleanter

§ 6. Valg:
• Ved stiftende generalforsamling vælges 5 medlemmer, der alle er på valg
ved førstkommende generalforsamling. udgår
• 3 rådsmedlemmer vælges i lige årstal. Genvalg kan finde sted.
• Øvrige rådsmedlemmer vælges i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
• Medlemmer af brugerrådet, kan ikke samtidig være i bestyrelsen i anden
pensionistorganisation/klub.
• Brugerrådet konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
• Hvert år vælges 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
• Ethvert medlem af brugerforeningen har en stemme og kan opstilles og
vælges til brugerrådet
• Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
• Valget afgøres ved, at den/de med flest stemmer indtræder i brugerrådet •
Dernæst vælges ved et nyt valg 2 suppleanter.
• Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
§ 7. Opstilling af kandidater:
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•
Kandidater til brugerrådet kan meddele dette skriftligt til
formanden, men kan også opstilles på selve generalforsamlingen.
•
Kandidaten skal i videst muligt omfang være til stede på selve
generalforsamlingen, dog kan der dispenseres herfor ved evt. sygdom mm.,
evt. repræsenteret ved skriftlig fuldmagt.
§ 8. Ansvar/kompetence:
•
Brugerrådet skal efterleve en bestyrelses ansvar og pligter, f.eks.
overholde diverse love, herunder tavshedspligt ved personsager.
•
Spørgsmål af personlig art vedrørende brugerne eller personalet,
behandles af ledelsen af Gilleleje Aktivitetshus.
•
Brugerrådet kan og bør fremlægge presserende/væsentlige sager
til afgørelse på brugermødet.
•
På det første møde konstituerer brugerrådet sig med formand,
næstformand, sekretær og økonomiansvarlig.
•
Brugerrådets beslutninger træffes så vidt muligt i enighed
(concensus). • I enkelte tilfælde kan almindeligt stemmeflertal blandt de
fremmødte medlemmer forekomme. I tilfælde af stemmelighed har
formanden og i dennes fravær, næstformanden den afgørende stemme.
•
Formand eller næstformand og den økonomiansvarlige kan i
fællesskab tegne brugerrådet i økonomisk henseende. Overfor banken,
tegner den økonomiansvarlige og formanden foreningen.
§ 9. Hæftelse
• Rådet hæfter kun for sine forpligtelser med den af Rådet til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
brugerrådet nogen personlig hæftelse.
§ 10. Regnskab
•
Regnskabet følger kalenderåret. Dog løber første regnskabsår fra
den stiftende generalforsamling til den 31/12/16. Det reviderede regnskab
forelægges på den ordinære generalforsamling.
•
Brugerrådet kan nedsætte arbejdsgrupper ad hoc til varetagelse
af afgrænsede opgaver inden for et godkendt budget.
§ 11. Møder:
•
Brugerrådet afholder møde med husets ledelse 1 gang om
måneden og efter behov.
•
Brugerrådet afholder desuden brugermøde for foreningens
medlemmer efter behov, disse møder bekendtgøres senest 12 hverdage før
afholdelse af møderne.
•
Forslag til brugermødet kan lægges i forslagskassen, dog senest 8
dage inden mødet.
§ 12. Andet:
Brugerrådet har medindflydelse på husets åbningstider, priser og husorden.
3/5

§ 13. Økonomi:
• De økonomiansvarlige for grupper på Gilleleje Aktivitetshus med egen
økonomi, aflægger skriftligt regnskab hvert år på brugerrådets ordinære
generalforsamling i februar måned. • Regnskaberne følger kalenderåret.
• Formand og økonomiansvarlige har adgang til bankkonti.
• Brugerrådet har medindflydelse på Gilleleje Aktivitetshus' budget.
• Brugerrådet har ansvar/rådighed over brugerrådets konto, overskud fra
arrangementer, fester, o.l., samt kan have medindflydelse på gruppernes
regnskaber.

§ 14. Indkøb:
• Indkøb af større anskaffelser skal foretages efter samråd mellem
brugerrådet og ledelse.
§ 15. Revision:
• Revisorerne er ansvarlige for at revidere samtlige regnskaber under
Gilleleje Aktivitetshus brugerforening, senest 14 dage før
generalforsamlingen.
§ 16. Revidering af vedtægter:
• Vedtægterne kan revideres ved behov, på den ordinære generalforsamling
ved simpelt stemmeflertal.
§ 17. Ophør af brugerforeningen:
• Foreningen kan kun ophøre ved nedlæggelse af Gilleleje Aktivitetshus.
• Eventuelle midler skal overføres til andet frivilligt ældrearbejde.
Behandlet og godkendt på ”Brugerforeningen for Gilleleje Aktivitetshus”
generalforsamling den 27.02.2017.
Ændringsforslag godkendt på generalforsamlingen den 25.02.2020

--------------------------------------

---------------------------------------

Dirigent

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rådet
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