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Solbakkens
Vennekreds
Vennekredsens formål er at være til hjælp og støtte for Solbakken,
Solbrinken og Smedevængets beboere, samt at være med til at bringe
glæde og nærvær ind i dagligstuen.
- Det kan være lørdagshygge, bankospil, små besøg hos beboerne, at
pynte huset efter årstiderne og lave dekorationer til advent, jul, påske
og høstfest.

Vedtægter for Solbakkens Vennekreds
- godkendt på generalforsamling den 19. marts 1998

§ 1 Formålsparagraf

§ 3 Generalforsamling

Vennekredsens formål er fortrinsvis
at være til hjælp og støtte for
Solbakken, Solbrinken og
Smedevængets beboere samt at
være med til at bringe glæde og
nærvær ind i dagligstuen.

Foreningens øverste myndighed er
generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år
i marts måned. Der indkaldes
skriftligt med 14 dages varsel til
medlemmerne.

Hjælpen består i at deltage i
Vennekredsens arrangementer efter
behov såsom bankospil, udflugter,
jule- og påskemarked, høstfest,
Sankt Hans fest og andet.

Dagsorden for ordinær
generalforsamling:

Hjælpen skal ikke have karakter af
almindelig hjemmehjælpsarbejde og
kan aldrig erstatte en
hjemmehjælper.
§ 2 Medlemmer
Enhver kan blive medlem af
foreningen mod at betale et
årskontingent, der fastsættes af
generalforsamlingen.
Kontingentet vil blive brugt i
forbindelse med arrangementer for
beboerne. Ligeledes med en lille
opmærksomhed ved beboernes
fødselsdage, og hvad man ellers
finder på i forbindelse med
beboerne.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved
formanden.
3. Regnskab, herunder fastsættelse
af kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og
suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Forslag fra medlemmer skal være
fremsendt til formanden mindst 7
dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen afgøres alle
spørgsmål ved almindeligt
stemmeflertal af de fremmødte. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, når et flertal i bestyrelsen
ønsker det, eller når mindst 50% af
medlemmerne retter henvendelse

herom med angivelse af dagsorden
til formanden.
Indvarsling af ekstraordinær
generalforsamling finder sted som
den ordinære, senest 3 uger efter
henvendelsen.

Afgørelser træffes ved
stemmeflertal, ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over
generalforsamlingens og
bestyrelsens beslutninger.

§ 4 Bestyrelsen
§ 5 Regnskabsår.
Bestyrelsen vælges på den ordinære
generalforsamling.
Der vælges 6 medlemmer, 2
suppleanter og 2 revisorer. 5
medlemmer vælges blandt
Vennekredsens medlemmer.
1 medlem vælges af og blandt
personalet før generalforsamlingen.
Valget er for 2 år, hvert år afgår der
tre medlemmer.
Desuden deltager centerlederen i
bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv
efter hvert valg med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmøde afholdes, når
formanden eller mindst 3
bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt.
Formanden indkalder til mødet med
en skriftlig dagsorden. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen er mødt, herunder
formanden eller næstformanden.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 6 Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne skal
vedtages med mindst 2/3 flertal af
de fremmødte stemmeberettigede på
generalforsamlingen.
§ 7 Opløsning.
Ophævelse af foreningen kan ske,
når 2/3 af samtlige medlemmer
vedtager det på to efter hinanden
følgende generalforsamlinger.
Hvis der ikke kan samles et
tilstrækkeligt antal medlemmer til
generalforsamling nr. 2, kan
ophævelse ske ved almindeligt
stemmeflertal.
Ved Vennekredsens ophør
overdrages alle værdier og
kassebeholdning til Solbakkens
Aktivitetsråd.

Velkommen i Vennekredsen!
Alle – beboere, pårørende og andre interesserede – kan blive
medlemmer mod at betale et mindre beløb årligt.
Vennekredsen blev oprettet i marts 1996 og har ca. 90 medlemmer.
Arbejdet er frivilligt og ulønnet, men til gengæld har vi det sjovt ved
vore arrangementer.

Bestyrelsen.
Ragna Petersen
Britta Dam
Tove Schwartz
Anna Hansen
Ellen Hansen

Tlf. 75 77 26 79 / 40 84 24 64
Tlf. 51 96 33 45
Tlf. 31 39 59 30
Tlf. 75 77 23 71 / 60 49 37 41
Tlf. 29 91 72 64

Suppleanter:
Ulla Høj
Gerda Dam

Tlf.: 25 61 72 01
Tlf.: 29 93 86 14

Sussanne Pedersen, personale på Solbakken (9960 5777 / 4035 7427)
Karen Pihl, leder Solbakken (9960 5721)
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