Vedtægter for Beboerråd ved S/I Breelteparken

Formål
1. Beboerrådet ved den selvejende institution Breelteparken (BP)
har som formål at medvirke til, at institutionen fungerer bedst muligt.
I overensstemmelse med Breelteparkens formål, vil Rådet virke
for at fremme det sociale fællesskab og de fælles interesser mellem Breelteparkens beboere og medvirke til at centret fungerer
bedst muligt gennem et konstruktivt samarbejde om beboernes
fælles anliggender, herunder at formidle beboernes synspunkter
overfor Breelteparkens bestyrelse, ledelse og personale.
Beboerrådet repræsenterer beboerne udadtil og samarbejder,
med Breelteparkens afdelingsbestyrelse om spørgsmål af fælles
interesse.

Økonomi
2. Rådet disponerer i samarbejde med BP's ledelse over beboerkassens midler. Disse tilvejebringes bl.a. gennem overskuddet fra
de årlige markeder samt gaver og donationer, alt til brug for de
fælles aktiviteter.
Rådet virker indenfor de givne økonomiske rammer og med respekt for de beføjelser, der tilkommer BP.

Valg
3. Rådet har fem medlemmer. Et beboermedlem vælges blandt
Beboer- og pårørenderådet fra plejehjemmet og fire medlemmer
af og blandt beboerne i ældreboligerne.
4. Valg til Rådet afholdes hvert år mellem 15. april og 15. juni.
Valgperioden er et år regnet fra den 15. juni.
Dagsordenen for valgmødet skal som minimum indeholde:

1. Valg af ordstyrer.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Eventuelle forslag (skal indsendes til Beboerrådet senest 10
dage før mødet).
5. Valg til Beboerrådet.
6. Eventuelt.
5. Stemmeberettiget er enhver beboer i plejehjem og ældreboligerne. Valgbar er enhver, der er stemmeberettiget og har erklæret sig villig til at modtage valg. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Man kan brevstemme ved at aflevere sin stemmeseddel i lukket
kuvert i receptionen fra 10 dage efter underretningen er udsendt.
6. Samtidig med valg af rådsmedlemmer vælges et tilsvarende
antal suppleanter.
7. Valget tilrettelægges og forestås af en valgledelse på mindst
tre personer udpeget af BP's ledelse i samråd med Beboerrådet.
8. Valgledelsen drager omsorg for, at der på mest hensigtsmæssig
måde gives alle stemmeberettigede underretning om valgets afholdelse med mindst 14 dages varsel. Samtidig oplyses der om
valgregler og adgangen til at opstille sig som kandidat senest 10
dage efter underretningen. Valget sker ved skriftlig, hemmelig afstemning, idet samtlige rettidigt tilmeldte kandidater, der er valgberettigede, opføres på stemmesedlen.
Stemmeberettigede i plejehjemmet har en stemme, i ældreboligerne tre hver.
De kandidater, der får flest stemmer, er valgt. De efter stemmetal
næstfølgende kandidater er valgt som suppleanter. Ved stemmelighed foretages lodtrækning blandt kandidaterne. Valgledelsen
fastsætter herudover de nærmere bestemmelser for valgets afholdelse og afgør eventuelle tvivlsspørgsmål. Valgledelsens afgørelser kan påklages til BP's bestyrelse.
9. Hvis et rådsmedlem midlertidigt eller varigt bliver ude af stand
til at deltage i Rådets virke, eller skriftligt overfor formanden nedlægger sit mandat, indtræder den suppleant fra den pågældende
gruppe, der har fået flest stemmer, så længe sådanne findes. Herefter supplerer Rådet sig selv, indtil valg har fundet sted.

Generalforsamling
10. Beboerrådet indkalder samtlige beboere til en generalforsamling hvert år indenfor perioden 1. april - 15. juni. På generalforsamlingen aflægges beretning om Beboerrådets virke.
Valg i henhold til paragraf 4 sker på en generalforsamling hvert
år.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker på den mest hensigtsmæssige måde, således at alle får kendskab til mødets afholdelse.
Det skal ske med mindst 14 dages varsel.
Forstander og repræsentanter for bestyrelsen skal have adgang til
at overvære generalforsamlingerne og til at ytre sig, men uden
stemmeret.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller
på begæring af mindst 25 beboere. På sådanne ekstraordinære
møder kan nyvalg ikke foretages, men det kan med almindelig
stemmeflerhed vedtages, at der skal afholdes valg. Besluttes
dette, afholdes valg hurtigst muligt efter de i paragraf 7 og 8 gældende regler.
Imellem møderne påhviler det Rådet pligt til, at orientere beboerne om sit virke gennem BREELTE NYT.

Forretningsgang
11. Snarest efter 15. juni efter hvert valg træder Rådet sammen
for at vælge formand og næstformand. Formanden repræsenterer
Rådet i BP's bestyrelse. Næstformanden træder i formandens sted
ved dennes forfald, også i bestyrelsen, men her dog kun som observatør.
12. Rådet mødes efter formandens bestemmelse, dog mindst to
gange årligt. Ønsker to rådsmedlemmer eller BP's ledelse Rådet
indkaldt, skal dette finde sted. Indkaldelse sker skriftligt med
mindst en uges varsel og med angivelse af dagsordenen. I presserende tilfælde kan formanden dog indkalde til møde med kortere
varsel. Selvom varslet ikke er iagttaget, er Rådet dog beslutningsdygtigt, hvis alle medlemmer frafalder varslet eller møder uden
indsigelse.

13. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstedet. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Hvis stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget.
14. Formanden foranlediger, at der udarbejdes kortfattet referat
af Rådets møder. Referaterne indsættes i Rådets protokol og udsendes til Rådets medlemmer og suppleanter. Rådet kan dog i
særskilte tilfælde beslutte, at et referat af et rådsmøde eller dele
deraf ikke skal udsendes.
Indsigelse fra medlemmerne mod referatet skal senest fremsættes på Rådets næstfølgende møde.
Rådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsgang.
15. Rådet fastsætter, om suppleanter eller andre kan overvære
dets møder, dog uden stemmeret.

Breelte-Nyt
16. Breelte-Nyt er et meddelelsesorgan for ledelse og Beboerrådet.
Det udkommer 10 gange om året.
Dets redaktør udpeges af ledelse og Beboerråd i fællesskab.
Fremadrettet betales alle udgifter til Breeltenyt af BP mod at Beboerrådet yder et tilskud til Breeltebussen. Beløbet fastsættes en
gang årligt af beboerråd i samarbejde med BP’s ledelse.

Ikrafttræden og vedtægtsændringer
17. Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse af Beboerrådet.
De skal herudover godkendes på først efterfølgende beboermøde.
18. Til ændring eller ophævelse af vedtægterne kræves beslutning
i Beboerrådet ved 3/4 stemmeflerhed blandt samtlige Rådets
medlemmer. Ændringer skal ligeledes godkendes på først efterfølgende beboermøde.
Revideret som vedtaget på beboermødet den 17. maj 2017

