Vedtægter for Rørbæk Omsorgshjems Venner
§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Rørbæk Omsorgshjems Venner
Foreningens hjemsted er Rebild Kommune
§ 2. Formål
Foreningen Rørbæk Omsorgshjems Venner ønsker at skabe et øget engagement og opbakning til de
aktiviteter, der foregår i Rørbæk Omsorgshjems regi. Foreningen har til formål at støtte op om de
aktiviteter, der bliver besluttet på Rørbæk Omsorgshjem.
Foreningens formål er ydermere en mulighed for, at lokalsamfundet, pårørende og øvrige med interesse og
forståelse for beboerne som er bosiddende på Rørbæk Omsorgshjem eller med tilknytning hertil.
§ 3. Organisation
Foreningen Rørbæk Omsorgshjems Venners overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af
medlemmer med gyldigt medlemsskab.
Generalforsamlingen vælger:
En bestyrelse på 3 – 5 personer
•
•
•

1 suppleant for bestyrelsen
1 revisor
1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 1 person er på valg hvert år. Revisor og
suppleanter er på valg hvert år.
En repræsentant fra ledelsen på Rørbæk Omsorgshjem er født medlem af bestyrelsen.
§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved brev eller mail, samt
annoncere i den lokale avis. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde, senest en uge før generalforsamlingen).
Valg (Jf. § 3)
Eventuelt

§ 5. Foreningen Rørbæk Omsorgs Venners bestyrelse
Foreningen Rørbæk Omsorgs Venners daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til
et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

•
•
•
•

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som
ideudviklende forum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden.

§ 6. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, som har interesse i at støtte foreningens formål og som ikke er beboere
tilknyttet Rørbæk Omsorgshjem. Gælder dog ikke ansatte. Medlemskab er gældende for et år ad gangen.
§ 7. Kontingent
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlings fremmødte medlemmer.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker
det. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.
§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Rørbæk Omsorgshjems Venner følger kalenderåret.
§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af foreningens medlemmer eller ¾ af fremmødte
medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Er generalforsamling, ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige
formål i lokalområdet.
Foreningen Rørbæk Omsorgshjems Venner er stiftet den 24.02.2022
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24.02.2022
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