Hjørring Kommune
Vedtægter for Aktivitetscenterråd ved de visiterede
aktivitetscentre indenfor Ældreområdet
§ 1. Formål
Stk. 1.
Aktivitetscenterrådene skal sikre brugerinddragelse i forhold til aktivitetsområdet.
Stk. 2
Aktivitetscenterrådene kan komme med forslag til aktiviteter, nyinvesteringer og dagligdagen i
aktivitetscentrene.
Stk. 3.
Aktivitetscenterrådet skal sammen med de ansatte arbejde for, at centrene er en del af
lokalområdet og derved medvirke til at øge livskvaliteten for områdets brugere.
§ 2. Aktivitetscenterrådets kompetence
Stk. 1.
Aktivitetscenterrådet skal være talerør for brugere og komme med forslag til aktiviteter således, at
driften af centrene kan tilrettelægges ud fra brugernes behov, ønsker og interesser og indenfor de
økonomiske rammer.
Stk. 2.
Aktivitetscenterrådet kan, sammen med de ansatte, arbejde for at gøre centrene attraktive for
brugere på tværs af alder, funktionsniveau og interesser samt bidrage til, at aktiviteterne udvikler
sig i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov.
Stk. 4.
Ingen af Aktivitetscenterrådets medlemmer hæfter personligt for de for centrets påhvilende
forpligtigelser.
§ 3. Valg og sammensætning af Aktivitetscenterrådene
Stk. 1.
Lokale medlemmer til Aktivitetscenterrådene vælges på det enkelte center ved et møde for brugere
og frivillige hvert år i 1. kvartal.
Udover medlemmerne vælges 1 suppleant fra hvert aktivitetscenter. Suppleanten deltager kun i
møderne, når et medlem får forfald.
Stk. 2.
Der vælges 2 Aktivitetscenterråd: 1 Aktivitetscenterråd som dækker aktivitetscentrene i Nord-Øst
(Lynggården, Vellingshøj, Sindal og Mariebo) og 1 Aktivitetscenterråd som dækker
aktivitetscentrene i Syd-Vest (Vesterlund, Bålhøjcentret og Lundgården)
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Aktivitetscenterrådene består af op til 8 medlemmer som er:
o pensionister/efterlønsmodtagere som er visiteret til aktivitetsområdet
o repræsentanter for de frivillige, som er tilknyttet centrene
Herudover indgår afdelingslederen for visiterede aktivitetsområde og én medarbejderrepræsentant
fra hhv. Nord-Øst og Syd-Vest.
Til Aktivitetscenterråd Nord-Øst vælges:
o 2 medlemmer fra aktivitetscentret på Lynggården
o 2 medlemmer fra aktivitetscentret på Vellingshøj
o 2 medlemmer fra Sindal aktivitetscenter
o 2 medlem fra aktivitetscenteret på Mariebo
Til Aktivitetscenterråd Syd-Vest vælges:
o 2 medlemmer fra aktivitetscentret på Vesterlund
o 2 medlemmer fra aktivitetscentret på Bålhøjcentret
o 2 medlemmer fra aktivitetscentret på Lundgården
§ 4. Valg af lokale Aktivitetscenterråds-repræsentanter
Stk. 1.
Lokale valg afholdes hvert år i 1. kvartal med følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetællere (2)
3. Formandens beretning
4. Indkomne forslag. Disse skal være afdelingslederen for det visiterede aktivitetsområde i hænde
senest 8 dage inden lokalvalget.
5. Valg af medlemmer og 1 suppleant. Valget gælder for 2 år ad gangen. Halvdelen af
medlemmerne er på valg lige år og halvdelen på valg ulige år.
6. Eventuelt.
Stk. 2.
Indkaldelse til lokalvalg sker via information til den enkelte bruger og opslag på aktivitetscentrets
opslagstavle 14 dage forinden valget afholdes.
Stk. 3.
Valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning.
Stk. 5.
Hvis medlemmer fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten.
Stk. 6
Efter de lokale valg afholder Aktivitetscenterrådet konstituerende møde, hvor formand og
næstformand vælges.
På første møde aftales hvilke medlemmer, der er på valg hhv. lige og ulige år.
§ 6 Aktivitetscenterrådets møder.
Stk. 1.
Aktivitetscenterrådet afholder møde, når formanden eller mindst 3 aktivitetscenterrådsmedlemmer
finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.
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Hjørring Kommune sørger for kørslen til møderne i aktivitetscenterrådene.
Stk. 2.
Aktivitetscenterrådet er beslutningsdygtigt, når mindst ½ delen af medlemmerne er til stede.
Stk. 3.
Afgørelser sker ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Personalerepræsentanten og afdelingslederen af det visiterede aktivitetsområde har ikke
stemmeret.
Stk. 4.
Der udfærdiges referat, og dette offentliggøres efterfølgende på opslagstavlen.
Stk. 5.
Medlemmerne har tavshedspligt i forhold til personfølsomme oplysninger i valgperioden og
ligeledes efter udtrædelse af Aktivitetscenterrådet.

Godkendt af SÆH-udvalget d. 20.maj 2009
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