Vedtægter for
”Vennekredsen” Ansager Plejecenter
§1
Foreningens navn:
”Vennekredsen” er stiftet den 29. oktober 1987

§2
Formål:
Formålet er at formidle gensidig kontakt mellem Ansager Plejecenter, Skovlund- og Ansager by og
opland, samt at varetage beboerne på Ansager Plejecenters interesse.

§3
Generalforsamling/Bestyrelsen/Tegning
Bestyrelsen som består af 7 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad
gangen.
I lige årstal vælges 2 og i ulige årstal vælges 3, hvert år vælges 1 suppleant for 1 år.
Der vælges 1 revisor for 2 år
Den til en hver tid værende Centerleder og aktivitetsmedarbejder på Plejecenteret er selvskrevet
medlem af bestyrelsen.
Der skal altid i bestyrelsen være 1 beboer fra Plejecenteret
Den ansvarlige for ”Husavisen” og formand for ”Skubberne” er til enhver tid velkommen til at
deltage i bestyrelsesmøderne
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamling, og må ikke være medlem
af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, afstemning skal foretages skrifteligt på
forlangende, der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger og underskrives af
dirigenten.
Foreningens valgte revisorer skal senest 8 dage før generalforsamling have adgang til regnskabet.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på de sociale medier som: Ansager info,
Skovlund.dk og FB. mm. 8 dage før afholdelse af generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamling på førstkommende
bestyrelsesmøde med: formand, kasserer, sekretær.
Regnskabsåret er fra 01.11. til 31.10

§4. Kontingent:
Foreningens HUSAVIS finansieres af kontingent betaling fra medlemmer
Kontingent fastsættes af generalforsamling.
Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut, med undtagelse af den
nødvendige kassebeholdning.

§5.
Generalforsamling:
Adgang til den årlige generalforsamling, har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen
måtte have lyst til at indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Foreningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, som afholdes inden udgangen af
december måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
7. Valg af 1 suppleant for 1 år ad gangen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

§6 Opløsning:
Foreningen kan besluttes nedlagt med 2/3 majoritet af fremmødet og på 2 generalforsamlinger
med en uges mellemrum.
Sammen med en sådan beslutning overgår eventuel formue til Ansager Plejecenter
Således vedtaget på generalforsamling :den 1. december 2021.
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