VEDTÆGT
for

Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding
§1
Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter er oprettet af Dansk Røde Kors’ tidligere amtskredse i Ribe,
Vejle og Sønderjyllands amter, som en selvejende institution nu med driftsoverenskomst med
Region Syddanmark.

Formål
§2
Centret er et varigt bo- og dagtilbud efter servicelovens § 108 og 104 til fysisk handicappede i
alderen fra 18 år med kroniske lidelser, fortrinsvis af neurologisk eller traumatisk oprindelse.
Centrets formål er at yde den enkelte beboer bedst mulig støtte til en god livskvalitet.
Centret består af 27 torumsboliger og et dagcenter med 10 pladser.
Dagcentret er et aktivitets- og samværstilbud og kan benyttes af eksterne brugere og beboere på
centret.

Bestyrelsen
§3
Institutionen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, der sammensættes således:
5 medlemmer vælges af Dansk Røde Kors’ kommunekredse i Region Syddanmarks område.
l medlem vælges af Dansk Handicap Forbund, Region Syddanmark.
1 medlem og 1 suppleant for denne vælges af og blandt Region Syddanmarks Regionsrådsmedlemmer.
1 medlem og 1 suppleant for denne vælges af og blandt Kolding Byråds medlemmer.
1 medlem og 1 suppleant vælges af beboerrådet.
1 medlem og 1 suppleant vælges af centrets MEDudvalg.

Valg og konstituering
§4
Der foretages nyvalg til bestyrelsen umiddelbart efter valg til regionsrådet.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesformanden vælges blandt Dansk Røde Kors’ medlemmer.

Mødeafholdelse og protokol
§5
Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde, og skal gøre det, når Region
Syddanmark eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom, bilagt forslag til dagsorden.
Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, indkaldes suppleanten, hvis en sådan er valgt.
Der føres protokol over forhandlingerne. Det anføres, hvem der har været til stede.
Centrets leder og souschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Lederen er bestyrelsens
sekretær og fører protokollen.

Beslutningsdygtighed, afstemning mv.
§6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Kun
tilstedeværende kan stemme.
Afstemning afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Hvert medlem kan forlange i korthed at få afvigende meninger tilført protokollen og medsendt
bestyrelsen beslutninger.
Lederen vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningers lovlighed kunne få tilført protokollen sin
opfattelse.
Ansvar og opgaver
§7
Bestyrelsen har ansvar for centrets drift og ansætter og afskediger centrets leder efter godkendelse
af Region Syddanmark.
Øvrige medarbejdere ansættes og afskediges af centrets leder.
Lederen har det daglige ansvar for centrets drift.
Bestyrelsen tegnes af tre medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Antallet af pladser kan ændres efter aftale mellem bestyrelsen og Region Syddanmark.

Budget og regnskab
§8
Institutionens regnskabsår følger Region Syddanmarks.

Hvert år udarbejder Region Syddanmark i samarbejde med centrets ledelse et budget for det
kommende år til forelæggelse for bestyrelsen.
Det årlige regnskab skal foreligge i revideret stand ifølge Region Syddanmarks gældende
forskrifter.

Overenskomst, vedtægtsændringer og evt. nedlæggelse
§9
Der indgås overenskomst mellem centret og Region Syddanmark i henhold til gældende
bestemmelser i serviceloven mv.
§ 10
Vedtægtsændringer kan ske efter flertalsbeslutning i bestyrelsen under forbehold af godkendelse i
Region Syddanmark. Ændringerne sendes til Dans Røde Kors til orientering.
§ 11
I tilfælde af centrets nedlæggelse skal formuen, efter indstilling fra bestyrelsen og med godkendelse
af Region Syddanmark anvendes til andet socialt eller humanitært formål.

Ikrafttræden
§ 12
Vedtægten træder i kraft den………………….og den hidtidige vedtægt ophæves samtidig.

Kolding den ……………….

Vejle den ……………..
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