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VEDTÆGTER for AKTIVITETSCENTRET
Aktivitetscenteret i Rønne
Paradisvej 83, Rønne
i
Bomholmsregions kommune

§l.
AKTIVITETSRÅDETS FORMÅL.
Stk. 1.

Er at gøre centret attraktivt for Bornholms pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere.

Stk. 2.

Er at tilrettelægge og afvikle arrangementer og aktiviteter samt medvirke til at skabe en
indholdsrig og meningsfyldt tilværelse for aktivitetscenterets målgruppe.

Stk. 3.

Er at udbrede kendskab til aktivitetscenteret.

Stk. 4.

Er at fremme samarbejde på tværs og skabe et godt socialt sammenhold.

§ 2.
AKTIVITETSRÅDETS MEDLEMMER.
Stk. 1.

Aktivitetsrådets medlemmer vælges på Årsmødet i november måned.

Stk. 2.

Aktivitetsrådet består af 5-7 medlemmer, og 2 suppleanter, der vælges,
blandt pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i Bornholms Regionskommune.

Stk. 3.

Aktivitetsrådets ordinære medlemmer vælges for 2 år og suppleanter for 1 år.

Stk. 4.

Aktivetetsrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 5.

Ligeledes vælges på Årsmødet 2 revisorer for 2 år, henholdsvis 1 i lige år og 1 i ulige år. Samt 1
revisorsuppleant for 1 år.

Stk. 6.

Ønskes opstilling til genvalg eller nyvalg på Årsmødet, skal man personligt være til
stede, eller skriftligt have afgivet tilsagn til formanden inden Årsmødets afholdelse.

Stk. 7.

Aktivitetscenterets afdelingsleder/koordinator er en del af Aktivitetsrådet.
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§ 3.
ÅRSMØDE.
Stk. l.

Årsmødet finder sted i november måned.

Stk. 2.

Der indkaldes til årsmøde 14 dage før mødets afholdelse ved annonce i
Aktivitetscenterets lokale blad samt ved opslag på tavlen i aktivitetscenteret..

Stk. 3.

Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før valgmødet.
Forslag der kommer under afstemning afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 4.

Dagsorden ved årsmøderne:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Beretning ved formanden.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til Aktivitetsrådet.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

Stk. 5.

Vedtægtsændringer kan ske ved årsmødet, ved simpelt stemmeflertal.

§ 4.
AKTIVITETSRÅDETS VIRKE.
Stk. 1.

Der afholdes mindst 5 aktivitetsrådsmøder om året.
Der udarbejdes dagsorden til møderne. Formanden leder møderne.
Der kan afholdes møder ved behov.

Stk. 2.

Der laves beslutningsreferat af møderne.
Referater sættes op på aktivitetscenterets opslagstavle.
Referatet uddeles til Aktivitetsrådets medlemmer og holdlederne.

Stk. 3.

Aktivitetsrådet er beslutningsdygtige, når et flertal er tilstede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4.

Tegningsberettiget for aktivitetsrådet er formanden og kassereren hver for sig.
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§5
AKTIVITETSRÅDETS KASSE.
Stk. 1.

Aktivitetsrådet udarbejder regler for kassens administration.
Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober.

§ 6.
AKTIVITETSRÅDETS ANSVAR.
Stk. 1.

I samarbejde med afdelingsleder/koordinator af aktivitetscenteret er Aktivitetsrådet medansvarlig
for de aktiviteter der foregår i aktivitetscenteret, for brugernes trivsel samt den indad og
udadrettede kontakt til brugere af aktivitetscentret.

Stk. 2.

Det er påkrævet at hvert hold har udnævnt en holdleder eller en kontaktperson.

Stk. 3.

Aktivitetsrådet kan nedsætte arbejdsgrupper.

§ 7.
KLAGER OG ØNSKER.
Stk. 1.

Aktivitetsrådet medvirker til at ønsker og klager fra brugere af aktivitetscenteret bliver behandlet
og forsøgt løst på god og fornuftig måde.

§ 8.
TAVSHEDSPLIGT.
Stk. 1.

Aktivitetsrådets medlemmer har tavshedspligt i personsager.

§9
OPLØSNING
Stk. 1.

Hvis Aktivitetsrådet opløses, overlades det til de i Rådet siddende medlemmer at træffe afgørelse
om anvendelse af de tiloversblevne midler.

Stk. 2.

Midlerne skal anvendes til sociale formål, i lokalsamfundet som kommer efterlønsmodtagere,
førtidspensionister og pensionister til gode.
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Vedtaget på årsmødet d. 16/11 – 2011

Vedtægtsændringer:
Vedtaget på årsmødet d. 21/11-2013.
§ 2-7 og § 6 (Koordinator ændret til teamleder).
(Sign. Hans Vindahl Pedersen)
Vedtaget på ekstraordinært årsmøde d. 6/1-2015.
§ 4 (tilføjet stk. 4).
(Sign. Karin Lambrecht.)
Vedtaget på årsmødet den 23. nov. 2016
§ 2 stk. 2-4 ændret så bestyrelsen konstituerer sig selv.
(sign. Hans Vindahl Pedersen)
Vedtaget på årsmødet den 22. nov. 2017
§2 stk. 2: 7 medlemmer ændres til 5-7 medlemmer.
§4 stk. 1: der afholdes møde en gang om måneden. Ændres til:
Der afholdes mindst 5 aktivitetsrådsmøder om året.
§6 tilføjet: Stk. 2. Det er påkrævet at hvert hold har udnævnt en
holdleder eller en kontaktperson.
I § 1, 2 og 9 tilføjes: Førtidspensionister
(sign. Hans Vindahl Pedersen)

