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Jeg er frivillig på UCR




Jeg er bekendt med vedtægterne for
Pårørendeforeningen Udviklingscenter
Ribe.
Jeg er indforstået med at kontingentet
er 50 kr. pr. år.
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§ 1 Foreningens navn og hjemsted
stk. 1 Foreningens navn er Pårørendeforeningen Udviklingscenter Ribe
stk. 2 Hjemsted er Udviklingscenter Ribe
stk. 3 Foreningens adresse er Kastanie Allè 7, 6760 Ribe
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stk. 3 Foreningens adresse er Kastanie Allè 7, 6760 Ribe

§ 2Foreningens formål
stk. 1 Det er foreningens formål, at medlemmerne varetager borgernes interesser,
herunder at udtale sig om Udviklingscenter Ribes virke, medvirke ved
arrangementer og forestå andet pårørenderelateret arbejde.
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§ 3Medlemmer
stk. 1 Alle pårørende til beboere og brugere af Udviklingscenter Ribe kan være
medlem.
stk. 2 Indmeldelse- og udmeldelse sker skriftligt.
stk. 3 Det er medlemmernes pligt at overholde foreningens vedtægter.
stk. 4 Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
stk. 5 Frivilige der er registreret hos frivilligkoordinatoren på Udviklingscenter Ribe
kan være medlem af Pårørendeforeningen ved Udviklingscenter Ribe.
stk. 6 De i §3 stk. 5 nævnte er fritaget for kontingentbetaling.
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§ 4 Generalforsamling
stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt. Alle medlemmer har
adgang og stemmeret til generalforsamlingen.
stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden og evt. forslag fra
bestyrelsen, fremsendes med 3 ugers varsel. Evt. indkomne forslag fremsendes 1
uge før generalforsamlingen.
stk. 4 Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde:
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1 Valg af dirigent og referent
2 Bestyrelsens beretning
3 Revideret regnskab og bestyrelsens forslag til kommende års
budget

4 Indkomne forslag og dagsordenpunkter

5 Valg af bestyrelse. Afstemningen foregår skriftligt

6 Eventuelt
stk. 5 Vedtægtsændringer kan ske ved ordinær generalforsamling.
Vedtægtsændringer skal ske med 2/3 stemmeflertal.
Øvrig vedtagelse sker med simpelt stemmeflertal.
stk. 6 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen
eller 20 medlemmer ønsker en sådan afholdt.
Procedure for indkaldelse, dagsorden m.v. som ved ordinær generalforsamling.
stk. 7 De i §3 stk. 5 nævnte har adgang og taleret ved generalforsamlingen.
stk. 8 De i §3 stk. 5 nævnte kan ikke stille forslag til punkter til generalforsamlingen
og kan ikke anmode om, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling.
stk. 9 De i §3 stk. 5 nævnte har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og kan
ikke opstilles og vælges til bestyrelsen.
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§ 5 Foreningens bestyrelse
stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer,
sekretær.
stk. 3 Lige år er 2 medlemmer og ulige år 3 medlemmer på valg. Suppleanterne er
på valg hvert år.
stk. 4 Valg af revisor hvert år.
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§ 6 Regnskab
stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
stk. 2Regnskabet revideres af revisor valgt på generalforsamlingen.

§ 6 Regnskab
stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
stk. 2Regnskabet revideres af revisor valgt på generalforsamlingen.

§ 6 Regnskab
stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
stk. 2Regnskabet revideres af revisor valgt på generalforsamlingen.

§ 7 Foreningens stiftelse og opløsning
stk. 1 Foreningen er stiftet den 20.11.1999 på stiftende generalforsamling.
stk. 2 Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med
mindst en måneds mellemrum, beslutter dette.
stk. 3 Opløses foreningen, realiseres foreningens værdier, og beløbet overgår til
Udviklingscenter Ribe, Kastanie Allè 7, Ribe.
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Revideret og godkendt på generalforsamlingen den 25.03.2015.
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