Vedtægter for Centerrådet ved Egetoft Aktivitet og Træning
§ 1 Rådets navn
Rådets navn er Centerrådet for Egetoft Aktivitet og Træning i Senior Service Område Vest, Vejle
Kommune.
§ 2 Formål
a) Er sammen med Centerets leder at styrke og udvikle Egetoft Aktivitet og Træning efter
gældende retningslinjer.
b) Er at repræsentere alle brugerne af huset, sådan at alle funktioner tilgodeses bedst muligt.
c) Er at understøtte det frivillige arbejde og brugerindflydelsen.
§ 3 Kompetence
Alle punkter foregår i samarbejde med lederen af Egetoft Aktivitet og Træning.
a) Centerrådet behandler forslag og ønsker i forholdt til inventar og brugerstyrede aktiviteter.
b) Centerrådet kan komme med forslag til andre dele af budgettet.
c) Centerrådet behandler forslag til Egetofts funktioner, er med i beslutninger om ændringer i
aktiviteter og fordelingen af samme. Centerrådet behandler lokaleforhold og praktiske
forhold, som ønskes ændret.
d) Centerrådet udvikler ideer til nye tiltag på Egetoft.
e) Centerrådet kan nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper, når det skønnes nødvendigt for at fremme
en konkret og afgrænset opgave, ad-hocgruppen giver herefter indstilling til Centerrådet.
f) Centerrådet orienteres ved ansættelser og afskedigelser af personalet.
g) Centerrådet er repræsenteret ved ansættelser.
h) Centerrådet er ansvarlig for at afholde en årlig generalforsamling og 1 husmøde (se §5).
i) Centerrådet er medansvarlig for at løse problemstillinger indenfor kompetenceområderne.
j) Centerrådet er ansvarlig for administration af frivillige midler (bl.a. § 18 midler).
Lederen af Egetoft Aktivitet og Træning har beslutningskompetancen for driften af Egetoft og de
aktiviteter der foregår i huset. Denne skal så vidt muligt, under hensyntagen til det tildelte budget og
den daglige drift af Egetoft, træffe beslutninger i tråd med Centerrådets indstilling.
Det overordnede ansvar påhviler områdelederen i Senior Service, Område Vest.
§ 4 Centerrådets sammensætning
Rådet består af 7 medlemmer
6 brugermedlemmer valgt bredest muligt blandt brugerne og interessegrupperne på Egetoft. Et af
medlemmerne bliver valgt som økonomisk ansvarlig.
Et personalemedlem plus en stedfortræder for samme udpeges blandt personalet.
Egetofts leder fungerer som sekretær for Centerrådet.
§ 5 Husmøder
Centerrådet indkalder til Husmøde med dagsorden 2 gange om året, hvoraf det ene møde fungerer
som generalforsamling. Det andet møde indkaldes der kun til efter behov. Til Husmøderne
indkaldes alle brugerne af centeret med samme varsel som til generalforsamling. Hver
interessegruppe er en forening eller gruppe, som regelmæssigt benytter Egetoft. Alle brugere er
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velkomne til Husmøderne, men hver interessegruppe er forpligtet til at sende mindst en
repræsentant til Husmødet. Formålet med at få alle synspunkter og eventuelle klager eller nye tiltag
diskuteret overfor Centerrådet, samt at få en så bred repræsentation af forskellige brugere valgt på
generalforsamlingen.
§ 6 Generalforsamling
a) Generalforsamlingen afholdes senest medio marts hvert år, og annonceres i alle
interessegrupper i huset mindst en måned før.
b) Hver interessegruppe i huset sender mindst en repræsentant til generalforsamlingen.
c) Valg af 6 medlemmer og 2 suppleanter til centerrådet sker ved personlig accept af opstilling
og ved skriftlig afstemning. Ved stemmelighed mellem kandidater foretages omvalg mellem
disse.
d) Alle brugere af huset er valgbare og stemmeberettigede, dog således at husets funktioner
søges repræsenteret bredest muligt (også m/k) i Centerrådet.
e) Begrundede forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Centerrådets formand i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Formandens orientering om regnskab og budget.
5. Godkendelse af beretningen
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af brugernes medlemmer til Centerrådet. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen.3
medlemmer vælges i lige år, 3 medlemmer vælges i ulige år.
2 suppleanter vælges årligt og har virke i 1 år. Genvalg kan finde sted.
8. Personalets medlem og stedfortræder i Centerrådet meddeles.
9. Eventuelt. Forslag fremsat under eventuelt kan ikke vedtages under dette punkt.
§ 7 Virkeform
Centerrådet er beslutningsdygtigt, når 5 af de 7 medlemmer er tilstede, hvor både brugerne og
personalet er repræsenteret.
§ 8 Forretningsorden
Centerrådet udarbejder selv sin forretningsorden. Dagsorden til og referater fra Centerrådsmøder
findes i referatmappen placeret i reol i havestue-cafeområde.
§ 9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer foretages ved afstemning i Centerrådet, med efterfølgende godkendelse af
lederen af Vejle Kommune.
§ 10 Ikrafttræden
Indstillet af Centerrådet den 8. december 2014 og godkendt af områdelederen. Generalforsamlingen
er orienteret d. 9. marts 2015.
Afløser vedtægter for Centerrådet ved Egetoft Aktivitet og Træning af 19. april 2012.
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______________________________
Formand

______________________________
Næstformand

______________________________
Områdeleder for Område Vest
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