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VEDTÆGTER  

FOR  

BISPENS BRUGERRÅD.  

  
  
  

§.1.  
Navn og hjemsted.  
BISPENS BRUGERRÅD med hjemsted i Haderslev Kommune.   

  

§.2.  
Formål.  
Brugerrådets formål er:  

• At inspirere til og eventuelt selv iværksætte aktiviteter alene eller i samarbejde med Bispens øvrige 

institutioner/afdelinger til glæde for brugerne.  

• At støtte de enkelte institutioners egne og eventuelle fælles aktiviteter, hvor dette måtte være 
relevant. At arbejde for, at de ydre rammer er de bedst mulige.  

• At virke som høringsorgan i alle relevante sager i forbindelse med Bispens virke.  

• At stille forslag med henblik på at optimere de ydre rammer til gavn for brugerne.  

  

  

§.3.  



Årsmøde.  

• Der afholdes årsmøde hvert år i januar kvartal.  

• Mødet indkaldes med 3 ugers varsel, med oplysning om nyvalg. Mødet bekendtgøres i den lokale 

presse samt ved opslag.  

• Afstemning sker ved håndsoprækning. Valg til Brugerrådet sker skriftligt i tilfælde af, at der er flere 

kandidater end nødvendigt.  

• Valg sker for to år ad gangen 

• Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. I tilfælde af, at der ikke på årsmødet kan udpeges 
personer/interessenter til vakante pladser i Brugerrådet, er Brugerrådet bemyndiget til løbende at 

finde nye medlemmer, som straks indtræder i Brugerrådet. Disse medlemmer sidder frem til 

førstkommende årsmøde og har i øvrigt samme beføjelser som øvrige medlemmer. 

  

Dagsordenen skal – som minimum – indeholde:  

• Formandens beretning.  

• Orientering ved lederen af Bispen. 

• Nyvalg til Brugerrådet jævnfør bestemmelserne herfor. 

• Drøftelse af status, samt forslag til nye tiltag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage 
før årsmødet.  

• Eventuelt.  

• Konstituering. 

  

 §.4.  
Brugerrådet.  

Som bruger defineres enhver person, som benytter en eller flere af Bispens forskellige afdeling. 

Brugerrådet består af 7-9 medlemmer.  

• Rådet konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.  

• Rådet fastsætter selv sin dagsorden.  

• Rådets beslutninger søges taget ved konsensus. I tilfælde af afstemning er rådet beslutningsdygtigt 

ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

• Bispens leder deltager i møderne uden stemmeret. 

  

§.5.  
Hæftelse.  

Brugerrådet har ingen selvstændig økonomi og kan dermed ikke pålægges hæftelser, hverken kollektivt 

eller individuelt.  

I tilfælde af tilskud fra Haderslev Kommune eller andre, administreres disse af Bispens sekretariat/ledelse. 

Eventuelle egne indtægtsgivende aktiviteter sker i økonomisk samarbejde med en eller flere funktioner i 

huset eller/og Bispens leder. 

  

§.6.  



Vedtægtsændringer og opløsning.   
Ændring af Brugerrådets vedtægter kan ske ved vedtagelse i Brugerrådet med 3/4 flertal. Ændringerne 

godkendes efterfølgende administrativt ved Børne- og Familieservice / Kultur og Fritid.  

Opløsning af Brugerrådet kan ske ved vedtagelse i Brugerrådet med 3/4 flertal. Denne beslutning skal 

efterfølgende bekræftes på et brugermøde med dette som eneste punkt på dagsordenen.  

Eventuel vedtagelse her sker ved almindeligt flertal.  

Indkaldelse skal ske som for årsmøde anført.  

Opløsningen skal efterfølgende godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid.  

  

  

Vedtaget af Bispens Brugerråd   

Haderslev den 14. februar 2017.           

Ændringer vedtaget: Årsmødet d. 25. marts 2019.           

Sekretær 

Hans V Bang 

27.Marts 2019.                                    

                                                                                                 

                                                                                              

  

 


