Vedtægter
for
SBV Vejle
(Støtteforeningen Bo-Vejle i Vejle)

§ 1 Formål
Foreningens formål er at støtte Bo-Vejle, afd.
Vejle, og derved være med til at skabe et
velfungerende samarbejde mellem pårørende og
medarbejdere, til glæde og gavn for beboerne.
§ 2 Medlemmer
Foreningen vil forsøge at hverve medlemmer
blandt Bo-Vejle, afd. Vejles pårørende, men i
princippet kan alle være medlem, når blot man
har en interesse i at støtte bofællesskabet.
§ 3 Økonomi
Foreningens midler fremskaffes gennem
kontingenter, gaver, legater o. lign.
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
§ 4 Arbejdsopgaver
1. Medvirke ved arrangementer, som et
supplement til det faglige personale. Der
foreligger et appendiks i tilslutning til
vedtægterne, som opdateres med jævne
intervaller
2. Ved hjælp af de indsamlede midler at yde
en ekstraordinær støtte til beboerne i
forhold til rejser, teaterture, biografture
mv
3. Kan være beboernes talerør i forhold til
det offentlige
4. Rådgive pårørende om generelle
spørgsmål om ex. kommunens
handicappolitik

suppleanter i overensstemmelse med det
personlige stemmetal.
§ 6 Valgprocedure
Foreningens øverste myndighed er
generalforsamlingen. Den ordinære
generalforsamling afholdes hvert år i årets første
kvartal.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske
skriftligt (evt. pr. mail) senest 4 uger før
afholdelsen.
Forslag, som ønskes behandlet og evt. vedtaget
på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt
fremmøde. Kun medlemmer er valgbare.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger budget og
revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen – valget gælder for 2
år. I lige år vælges 2
bestyrelsesmedlemmer, i ulige år vælges
3 bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter vælges ud fra § 5
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
§ 7 Beslutningsprocedure
Generalforsamlingen træffer beslutning ved
simpelt flertal. Den valgte dirigent leder
generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål
vedrørende sagernes behandling.

§ 5 Sammensætning

For ændringer af vedtægterne kræves det, at ¾ af
de fremmødte afgiver en stemme herfor.

Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne og skal
bestå af mindst 5 medlemmer. Det tilstræbes, at
der vælges repræsentanter fra alle afdelinger. De
kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, er

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset antallet af de
fremmødte.
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§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen finder anledning dertil, eller når
mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den
27. maj 2013, og senest ændret på den ordinære
generalforsamling den 6. marts 2018.

§ 9 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-6
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med en formand, en næstformand, kasserer og
en sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv dagsorden.
Bestyrelsen skal føre medlemskartotek, referater
og regnskab.
Bestyrelsen kan ikke stifte gæld eller optage lån
uden generalforsamlingens samtykke.
Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren i
forening.
Kassereren har ret til at disponere over midlerne
alene.
§ 10 Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Det
reviderede regnskab skal fremlægges på
generalforsamlingen.
§ 11 Opløsning
Foreningen kan kun opløses, såfremt der bliver
indkaldt hertil, hvor mindst halvdelen af
foreningens medlemmer er mødt og ¾ af de
afgivne stemmer herfor.
Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal
medlemmer, indkaldes der til en ny
generalforsamling, hvor beslutning om opløsning
kan ske ved simpelt flertal af de fremmødte.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
skal ske med mindst 14 dages varsel og skal
foreligge alle medlemmer i skriftlig form.
I tilfælde af opløsning skal foreningens midler
overdrages Bo-Vejle, afd. Vejle.
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