
Vedtægter for Pårørendeforeningen i Landsbyen Sølund

$ 1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er: Pårørendeforeningen Sølund.
1.2 Foreningens hjemsted er Landsbyen Sølund i Skanderborg.

g 2 Formål og virke
Foreningens formål er:
2.1 At repræsentere beboerne i Landsbyen Sølund og deres pårørende.
2.2 Al samarbejde med Skanderborg kommune, Landsbyen Sølunds ledelse og medarbejdere om at
skabe optimale vilkår for beboerne.
2.3 At samarbejde med retevante organisationer til fremme af formålet.
2.4 At udgive kontaktbladet Fokus.

$ 3 Medlemmer
Foreningens medlemskreds består af:
3.1 Pårørende og værger til beboere i Landsbyen Sølund.
3.2 Interesserede kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

$ 4 Generalforsamling
4.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen
af maj måned,
4.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal finde sted med mindst 3 ugers varsel i

kontaktbladet Fokus eller pr. brev.
4.3 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d. Fastsættelse af kontingent
e. Valg af bestyrelsen og suppleanter
f. Valg af revisor og suppleant
g. Indkomne forslag
h. Eventuelt
4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller ved skriftlig og
begrundet anmodning fra mindst % af medlemmerne svarende til l/a af beboertallet i Landsbyen
Sølund.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen herom. Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling skal finde sted med mindst 2 ugers varsel ved brev, som
indeholder begrundelsen for indkaldelsen.
4.5 En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de(t) forslag, der har foranlediget
indkaldelsen.
4.6 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflerLal. Kun 1 stemme pr.
beboer. Vedtaegtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning kræver dog mindst 2/3 af
samtlige stemmer. Opnås dette ikke, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som under alle
omstændig heder er beslutningsdygtig ved a lmindeligt stemmeflertal.
4.7 Afstemninger skal på begæring foretages skriftligt.

$ 5 Kontingent
5.1 Generaliorsamlingen fastsætter foreningens kontingent for et år ad gangen. Kontingentet er
frivilligt, og manglende indbetaling udelukker ingen pårørende fra medlemskab.



$ 6 Bestyrelse
6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på Z medlemmer plus 2 suppleanter,
6.2 Foreningen ledes af bestyrelsen, som konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter
valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
5.3 Bestyrelsen udpeger en redaktør af kontaktbladet Fokus.
6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede. Møderne ledes af
formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Beslutninger træffes ved simpelt stemmefleftal.
I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme afgørende.
6.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, revisor og suppleanter vælges for 1 år ad
gangen. I tilfælde af stemmelighed foregår valget ved lodtrækning. eå lige årstal afgår 4
bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal 3 medlemmer.

$ 7 Regnskab og revision
i.t Ceneralforsamlingen vælger 1 revisor plus 1 suppleant. Regnskabet fØlger kalenderåret og
føres af foreningens kasserer. Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen inden
generalforsamlingen.

$ 8 Tegningsret
8.1 Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. I tilfælde af formandens
forfald træder næstformanden i stedet.

$ 9 Vedtægtsændringer
9.1 Vedtægtsændringer sker i overensstemmelse med bestemmelserne i

g 4.6

S 10 Opløsning
1O.1 Opløsning af foreningen sker i overensstemmelse med bestemmelserne i g 4.6
1O.2 Ved opløsning overgår foreningens midler til Landsbyen Sølunds beboere efter
generalforsamlingens beslutning herom.


