Vedtægter for Brugerrådet ved I.P. Schmidt
Det overordnede mål er, at der for alle ældre og andre, der er varigt ude af arbejdsmarkedet, skabes
mulighed for individuelt at bevare livskvalitet gennem selvbestemmelse og ansvar for egen
tilværelse.
Navn og hjemsted og område:
Brugerrådet ved Seniorhuset I.P. Schmidt, Vendersgade 4, Fredericia Kommune..
§ 1: Brugerrådets formål:


at fremme brugernes interesse og deltagelse i lokalområdet.



at sikre, at den enkelte bruger får mulighed for at bruge ideer, viden og færdigheder i
dagligdagen og i andre sammenhænge



at fremme brugernes frivillige indsats

§ 2: Rådets opgaver:


formidle, at hvert nyt forslag til aktiviteter bliver taget op



behandle opgaver, der menes at have betydning for områdets pensionister og
efterlønsmodtagere.



nedsætte ad hoc udvalg, hvis forslag endeligt behandles i Brugerrådet.



deltage med repræsentant(er) fra Brugerrådet, som har udtaleret ved ansættelse af
aktivitetsvejleder(e), centerleder og køkkenmedarbejdere.

Brugerrådet er ansvarlig over for Socialudvalget.
§ 3: Rådets sammensætning:
Brugerrådet består af 7 medlemmer valgt blandt ældre og personer, som varigt er ude af
arbejdsmarkedet.
Der vælges 3 suppleanter.
Rådet tiltrædes af lederen af aktivitetsområdet, køkkenlederen og aktivitetsvejlederen.
Såfremt Seniorrådet ikke er repræsenteret i Brugerrådet gennem valg til rådet, udpeger Seniorrådet
en tilforordnet til Brugerrådet.

Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer for Brugerrådets kasse og sekretær.
Konstituering afholdes på det første møde efter årsmødet.
Alle medlemmer i Brugerrådet har stemmeret. Tilforordnede deltager uden stemmeret.
Brugerrådet kan beslutte, at de valgte suppleanter kan deltage i rådets møder uden stemmeret.
Som brugerrådsmedlem har man tavshedspligt med hensyn til de forhold, som man i medfør heraf
bliver bekendt med efter tilsvarende regler, som er gældende for det i Fredericia Kommune ansatte
personale. Denne tavshedspligt ophører ikke ved udtræden af Brugerrådet.
§ 4. Rådets udgifter:
Rådets udgifter afholdes af Fredericia Kommune inden for det vedtagne budget.
Regnskabet følger kalenderåret.
Bilagskontrollanterne skal foretage årlig gennemgang af bilag og konti..
Pengemidler, som Brugerrådet råder over, skal indestå på en for Brugerrådet oprettet konto i et
(eller flere) pengeinstitut(er). Brugerrådet er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til,
enten alene eller i fællesskab, at disponere over rådets formue, samt at tegne rådet i økonomiske
anliggender, herunder også at kunne disponere over rådets midler via elektroniske bankprodukter.
§ 5. Årsmøde:
Indkaldelse til årsmøde for Brugerrådet ved Seniorhuset I.P. Schmidt, som afholdes i marts måned i
dagtimerne, sker ved annoncering i de lokale blade og opslag i huset senest 14 dage før
mødedatoen.
Valgret og valgbarhed har alle ældre og personer, der varigt er ude af arbejdsmarkedet. Stemmeret
opnås ved personligt fremmøde.
Rådets 7 medlemmer og 3 suppleanter samt 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
vælges på årsmødet. Det første år vælges 4 medlemmer af de 7 for 2 år og de resterende 3
medlemmer for 1 år. Suppleanter, bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant vælges hvert år.
Genvalg er muligt.
Alle kandidater foreslås ved navn. Man kan stemme på det antal kandidater, som skal vælges.
Personvalg er skriftlige.
Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når rådet skønner, at der er behov herfor, eller hvis mindst 25
brugere i området skriftligt anmoder herom.

Ændring af formål og vedtægter kan kun ske, når mindst 2/3 af de fremmødte til et årsmøde
stemmer for ændringen. Motiveret forslag til ændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage
før årsmødet.
Fredericia Byråd skal godkende vedtægter samt eventuelle ændringer for Brugerrådet.
§ 6. Dagsorden for årsmødet skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2.

Valg af stemmetællere.

3.

Rådets beretning v/formanden.

4.

Aflæggelse af Brugerrådets eget regnskab v/kassereren.

5.

Behandling af indkomne forslag.

6.

Valg af medlemmer til Brugerrådet.

7.

Valg af suppleanter (på valg hvert år, genvalg muligt)

8.

Valg af 2 bilagskontrollanter (på valg hvert år, genvalg muligt).

9.

Valg af bilagskontrollantsuppleant (på valg hvert år, genvalg muligt).

10.

Eventuelt.

Begrundede forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde 8 dage før årsmødets afholdelse.
Valgmetode:
Ved valg til Brugerrådets medlemmer afleveres en stemmeseddel med det antal navne, der skal
vælges, når der er flere opstillet end der skal vælges. Navnene skal være forskellige.
Ved valg af suppleanter afleveres en stemmeseddel med 3 navne (forskellige), når der er opstillet
flere end 3. Hvis færre er opstillet afholdes valg om rækkefølge, hvis denne ikke aftales mellem de
opstillede.
Dirigenten kan med Årsmødets godkendelse slå de 2 afstemninger sammen, hvis der er opstillet det
antal, der skal vælges til Brugerrådet, sammen med suppleanterne.
Der afleveres en stemmeseddel med det antal navne, der skal vælges til Brugerrådet (forskellige).
De første er valgt til Brugerrådet ud fra stemmetallene, og de næste 3 er suppleanter i den
rækkefølge, stemmetallene angiver
.
Ved alle afstemninger kan stemmes blankt.

Hvis 2 eller flere personer har lige mange stemmer, og det er afgørende for valg til Brugerrådet eller
som suppleant, afholdes omvalg mellem personerne. Er der derefter stemmelighed, foretages
lodtrækning.
§ 7: Arbejdsform:
Brugerrådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori angives:






mødehyppighed
retningslinier for dagsorden
mødeindkaldelse
ramme for rådets arbejde i øvrigt
udpegning af medlem af Centerbestyrelsen for Seniorhuset I.P. Schmidt

Formand og sekretær udfærdiger sammen dagsorden til hvert møde. Dagsordenen udsendes til
rådets medlemmer senest 4 dage før mødet.
Der udsendes referat fra hvert møde til rådets medlemmer, suppleanter, Socialudvalget og dets
ledende ansatte.
Dagsorden og referat hænges op på opslagstavlen på I.P. Schmidt.
Vedtaget på det stiftende Årsmøde d. 28. marts 2007.
Ændret ved det ordinære årsmøde 25.03.10.
Ændret ved det ordinære årsmøde 23.03.16.

___________________________________
Henning Due Lorentzen
Dirigent

