
Vedtægter  

§ 1 Pårørenderådet for Kløverhaven; Demensenheden Vejle Kommune, Ringdam Kobbel 157, 

7100 Vejle 

§ 2 Stk. 1  

 Pårørenderådet har en rådgivende og formidlende funktion i samarbejdet med Centerleder. 

Samarbejdet bygger på gensidigt forståelse og respekt. 

 Centerleder orientere om alle tilsynsrapporter, såsom Embedslægetilsyn, Fødevarekontrol 

og Kommunalt tilsyn. 

 Stk. 2 

 Pårørenderådets overordnede opgave er at repræsentere brugernes interesser. Der er ikke 

beboer repræsentation i Pårørenderådet, da beboerne på Kløverhaven er demente. 

 Stk. 3  

 Pårørenderådet administrerer Kløverhavens Aktivitetskasse. 

 Pengene skal gå til aktiviteter for beboerne, foder og dyrelægeregninger til kattene. Der skal 

være regning eller bon på alle udgifter. 

§ 3  Stk. 1 

 Pårørenderådet består af i alt 5 personer -  4 pårørende og Centerleder 

 Repræsentanter fra Kløverhavens Venneforening kan deltage ad hoc ved planlægning af 

aktiviteter  

 Derudover vælges 1 revisor i forhold til revision af regnskaber vedrørende Aktivitetskassen. 

 Stk. 2 

 Medlemmerne vælges for 2 år af gangen. 2 i lige år, og 2 i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

 Revisor vælges for 1 år af gangen. 

 Der vælges 1 suppleant for pårørende, 1 for revisor. Vælges for 1 år af gangen 

 Stk. 3 

 Pårørenderådet konstituerer sig på første møde efter Generalforsamlingen. Der vælges en 

Formand, Næstformand og Kasserer. Centerleder er sekretær. 

 Stk. 4 

 Pårørenderådet er beslutningsdygtig ved et fremmøde på 3 pårørende. 

 Stk. 5 

 Har pårørende medlemmer i Rådet ikke længere pårørende på Kløverhaven, udtræder 

vedkommende og suppleanten tager over.   



 Stk. 6  

Der afholdes minimum et møde i hvert kvartal af året. Der arbejdes ud fra en standard  

Dagsorden. Medlemmer sender forslag til dagsorden senest 14 dage før mødet. Sekretær 

udsender dagsordenen senest 1uge før mødet. 

 Bestyrelsesreferater udarbejdes af sekretær og godkendes af bestyrelsen.  

  

§ 4 Stk. 1 

Der afholdes Generalforsamling hvert år i april måned. Der skal indkaldes dertil mindst 3 

uger før. Centerleder indkalder. 

 Stk. 2 

 Dagsordens: 

 Punkt 1: Valg af dirigent 

 Punkt 2: Bestyrelsens beretning ved Formand 

 Punkt 3: Beretning ved Centerleder 

 Punkt 4: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Aktivitetskassen ved kasser 

                  Fastlæggelse af beløb for det kommende år 

Punkt 5: Indkomne forslag – som skal være sekretæren i hænde senest 14 dage før 

Punkt 6: Valg af pårørenderepræsentanter og suppleanter 

Punkt 7: Valg af revisor og suppleant 

Punkt 8: Eventuelt 

Stk. 4  

Ekstraordinær Generalforsamling 

1. Såfremt 10 beboers pårørende har ønske herom. Der skal rettes skriftligt ønske til 

formand og centerleder 

2. Hvis et flertal af Pårørenderådet har ønske herom. 

§ 5 Pårørenderådet tegnes af formanden og kassereren 

§ 6 Opløselighed. Såfremt rådet opløser sig, indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling    

Opløses rådet skal brugerindflydelse sikres gennem den daglige kommunikation. 

Aktivitetskassens penge skal deponeres hos Centerleder i op til 3 måneder, hvor der forsøges 

etableres et nyt råd. Såfremt dette ikke lykkes, skal pengene overgå til Kløverhavens 

Venneforening.      

  


