
 

 
 

Vedtægter for Centerparkens  støtte og vennekreds 

 
1. Foreningens navn: 

Centerparkens støtte og vennekreds 
 

2.   Foreningens adresse: 

Centerparkens Vennekreds, Centerparken  1,  6920 Videbæk 

 

3. Foreningens formål: 

• At være bindeled imellem Centerparkens beboere, deres pårørende, venner og personalet. 

• At uddybe kontakten imellem ovennævnte, og være med til aktivt, at fremme det 

hjemlige og åbne miljø på Centerparken. 

 
4. Enhver der har interesse i Centerparken kan være medlem, også uden at have familie på hjemmet. 

Personale og beboerne kan også være medlem. 

 
5. Regnskabsår: 

Går fra 1. januar til 31. December 

 

6. Kontingent: 

Fastsættes på den årlige generalforsamling ng og opkræves 1gang årlig, umiddelbart 

efter generalforsaml ingen. 

 
7. Bestyrelsen: 

Består af 5 medlemmer som vælges på generalforsaml ingen med henholdsvis 2 og 3 medlemmer 

hvert andet år. Endvidere vælger personalet et medlem til bestyrelsen som skal være medlem af 

foreningen. (på valg hvert andet år). Der kan, så vidt der er mulighed herfor, vælges en 

beboerrepræsentant fra plejeboligerne til bestyrelsen (på valg hvert andet år). Centerlederen er 

medlem af bestyrelsen, dog uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv, umiddelbart efter 

generalforsamlingen. 

 
8. Udvalg: 

Bestyrelsen har ret til at nedsætte de udvalg, som man finder nødvendig. 
 

9. Generalforsamlingen. 

Er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år i februar måned med følgende  dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Valg af stemmetællere 

4. Beretning ved formanden 

5. Beretning ved kassereren 

6. Godkendelse af beretninger 

7. Beretninger fra udvalg 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter 

9.  Valg af 2 revisorer 
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Vedtægter  for Centerparkens  støtte  og vennekreds 

 
10. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde skriftlig 14  dage forinden 

generalforsamlingens afholdelse) 

11. Evt. 

Generalforsamlingen bekendtgøres i medlemsbladet "Tråden nr. 4 december 

nummeret" så medlemmerne er bekendt hermed mindst 3 uger forinden afholdelsen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet og kan med almindeligt 

stemmeflertal ændre vedtægterne og/eller afgøre foreningens eksistens. Dette skal 

dog ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved avertering, når bestyrelsen finder 

det nødvendigt, eller ved skriftlig forlangende af ¼ del af medlemmerne og med nøje 

angivelse af hvad der ønskes behandlet. 

 
 

 
10. Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler tilfalde hjemmets beboere, med nærmere 

angivelse af midlernes anvendelse 

 
11. Hvis Centerparkens plejeboliger nedlægges, skal midlerne anvendes til "nedlukningnings" 

arrangementer for beboerne, medlemmerne og personalet. Eventuelle u forbrugte midler kan gives 

til velgørende formål, (det kan f.eks. være: Hospice i Hvide Sande, Kræftens bekæmpelse, 

Lions Klub Videbæk eller lignende foreninger) efter bestyrelsens nærmere beslutning. 

 
 
 
             Således vedtaget på generalforsamlingen den 12 februar 2015 

 

Og efterfølgende den 12.  maj 2015 
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