Uddrag af Vedtægter for Brugerrådet ved aktivitetscentret Teglporten
med henblik på orientering til kommende kandidater.

Formål
• Repræsentere brugernes interesser i aktivitetscentret
• Være i løbende dialog med centrets leder og medarbejdere om
o Udvikling af centrets aktiviteter og
o Tilrettelæggelse af centrets aktiviteter
• Samarbejde med centrets leder og medarbejdere om organisering af den
frivillige indsats
Målsætning
• I samarbejde med leder og medarbejdere at deltage aktivt og konstruktivt i at
udvikle aktivitetscentret
• Aktivt at fremme aktivitetsudvidelse bl.a. baseret på frivillig indsats
• At være kontaktled til Ældreområdet og Seniorrådet på brugernes vegne

Sammensætning
Mindst 7 og højst 9 medlemmer (Teglporten har p.t. 7 medlemmer) samt to
suppleanter. Endvidere 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Valgbare er brugere af aktivitetscentret (kun medlem af eet brugerråd)

Valget
Finder sted hvert år inden den 1. april – ordinære medlemmer vælges for 2-år,
suppleanter vælges for 1 år. Almindeligt flertalsvalg - højeste antal stemmer =
ordinære medlemmer, efterfølgende = suppleanter.
Stemmeberettigede er pensionister i Rudersdal kommune – kun ved personligt
fremmøde.
Skriftlig stemmeafgivelse, kandidater i alfabetisk rækkefølge. Hver stemmeberettiget kan højst afgive det antal stemmer, som skal vælges – men kun een
stemme pr. kandidat.

Valget 2019
Hanne Vedersø (formand)

på valg

Hedi Krehan (næstformand)

ikke på valg

Inge Marie Winter (suppleant)

på valg

Kirsten Seidel (suppleant)

på valg

Sonja Vejstrup Frederiksen

på valg

Fritz Olsen (kasserer)

på valg

Hanne Lindahl

ikke på valg

Inge Nørgaard Jacobsen

ikke på valg

Gorm Skovgaard

ikke på valg

Nye kandidater er ?????

Opgaver for Brugerrådet
• Formidler brugernes interesser, ønsker, ideer og holdninger overfor
centerledelsen
• Medvirker i formidling af beslutninger og informationer fra centret,
Seniorrådet, Ældreområdet og Rudersdal kommune til brugerne vedr. rammer
og vilkår for driften af centret
• Skal på brugernes vegne fremsætte ønsker til nyanskaffelser og nye aktiviteter
• Har medindflydelse på større nyanskaffelser og lokaleforandringer
• Informeres af centerlederen om det vedtagne budget og virksomhedsplanen
mhp. fælles formidling af perspektiver og konsekvenser til brugerne
• Skal informeres om økonomiens aktuelle stade
• Har medindflydelse på anvendelsen af det beløb, som stilles til rådighed for
centrets arrangementer og prisfastsættelsen i forbindelse med disse.

Økonomi
Brugerrådet har egen bankkonto med selvstændig råderet og med ansvar for god
regnskabsskik.
Regnskabsåret følger kalenderåret
Kassereren udarbejder een gang årligt et status- og driftsregnskab på baggrund af
den daglige bogføring
Regnskabet skal revideres af en revisor

hv. - 08. januar 2019

