Vedtægter for Koordinationsrådet ved Udviklingscenter Vest.
§ 1 Foreningens navn og hjemsted.
Stk, 1. Foreningens navn er Koordinationsrådet ved Udviklingscenter
Vest.
Stk. 2. Foreningens adresse er Kastanie Allé 7, 6760 Ribe.
§ 2 Foreningens opgaver.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

At varetage borgernes interesser.
At fremme samarbejdet mellem de pårørende.
At støtte oprettelsen af lokalråd og deres arbejde.
At udpege en kontaktperson til lokalrådene.
At have optimal kontakt og samarbejde med centerledelsen.
At medvirke ved fælles sociale arrangementer.
At være repræsenteret i byggeudvalg og andre udvalg.
At afgive udtalelser og stille forslag til Esbjerg kommune og andre
relevante organisationer.
At arbejde for udvikling af tilbuddets overordnede pædagogiske
arbejde.
At blive informeret om personalesituationen og de faglige
udviklingsplaner.
At blive informeret om og evt. handle på tilsynets udøvelse.
At blive informeret om og drøfte UCV´s overordnede økonomiske
rammer.

§ 3 Medlemmer.
Stk. 1. Alle pårørende til beboere og brugere af Udviklingscenter Vest
er medlem.
Stk. 2. Det er medlemmernes pligt at overholde foreningens vedtægter.
Stk. 3. Årsmødet fastsætter det årlige kontingent.

§ 4 Årsmødet.
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er årsmødet.
Stk. 2. Der afholdes ordinær årsmøde hvert andet år i årets 1. kvartal.
Alle pårørende har adgang og stemmeret ved årsmødet.
Stk. 3. Indkaldelse til årsmøde med dagsorden og evt.
forslag fra bestyrelsen fremsendes med 3 ugers varsel. Evt.
indkomne forslag fremsendes 1 uge før årsmødet.
Stk. 4. Dagsorden ved ordinært årsmøde skal indeholde:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Revideret regnskab og bestyrelsens forslag til kommende
års budget.
4. Indkomne forslag og dagsordenspunkter.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse. Afstemningen foregår skriftligt.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Stk. 5. Vedtægtsændringer kan ske ved ordinært årsmøde.
Vedtægtsændringer skal ske med 2/3 stemmeflertal blandt de
fremmødte. Øvrige vedtagelser sker med simpelt
stemmeflertal.
Stk. 6. Der kan indkaldes til ekstraordinær årsmøde, såfremt
bestyrelsen eller 25 medlemmer ønsker en sådan afholdt.
Procedure for indkaldelse, dagsorden m.v. som ved ordinært
årsmøde.
§ 5 Koordinationsrådets bestyrelse.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,
kasserer, sekretær.
Stk. 3. Centerledelsen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 6 Regnskab.
Stk. 1. Koordinationsrådets regnskabsår følger afholdelse af ordinært
årsmøde d.v.s. 2 år.
Stk. 2. Regnskabet revideres af revisor valgt på årsmødet.
§ 7 Tegningsretten.
Stk. 1. Koordinationsrådet forpligtes ved sin underskrift af
bestyrelsesformand og kasserer i forening. Formand og kasserer kan
betale udgifter op til kr. 2500 hver for sig. I forbindelse med
fondsansøgninger og ansøgninger om tilskud tegnes
koordinationsrådet af formand og kasserer i forening.
Bestyrelsen kan godkende at formand og kasserer råder over dankort
og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.
§ 8 Koordinationsrådets stiftelse og opløsning.
Stk. 1. Koordinationsrådet er stiftet d. 3. februar 2020 på stiftende
årsmøde.
Stk. 2. Koordinationsrådet kan opløses, når mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende
årsmøder, med mindst en måneds mellemrum, beslutter dette.
Stk. 3. Opløses Koordinationsrådet, realiseres rådets værdier, og
beløbet anvendes til gavn og glæde for borgerne ved Udviklingscenter
Vest.
Således vedtaget på stiftende årsmøde d. 3. februar 2020.

