VEDTÆGTER
FOR
DEN
SELVEJENDE INSTITUTION
ØRNHØJ FRIPLEJEHJEM
Cvr.nr. 33730349
Vedtaget den 8.juni 2011.
Ændret den 2. oktober 2014

§1. Navn, formål og hjemsted.
Institutionens navn er Ørnhøj Friplejehjem, Ørnhøj.
Cvr nr. 33730349 og har hjemsted på plejehjemmet, beliggende Hovedgaden 36, 6973 Ørnhøj.
Institutionen har til formål at virke som et plejehjem for borgere, der er visiteret til en plejebolig
efter lov om Friplejehjem samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Institutionen skal til enhver tid drives efter Ørnhøj Friplejehjem - principper, som blandt andet
indeholder: Medmenneskelighed, upartiskhed, neutralitet, uafhængighed, frivillighed, enhed og
almen gyldighed.

§2. Stiftelsen.
Institutionen, der er en Selvejende Institution med eget regnskab, er stiftet af en kreds af borgere i
Ørnhøj.
Den selvejende institution har som formål at drive plejehjem på ” non profit- basis” på det
tidligere kommunalt drevne plejehjem i Ørnhøj, efter reglerne om friplejeboliger.

§3 Bestyrelsen.
Institutionens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges på følgende måde:
A) Ørnhøj Borgerforening udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen + supp.
B) Ørnhøj Menighedsråd udpeger 2 medlemmer + supp.
C) Ørnhøj Vennekreds/ Støtteforening, Ørnhøj Friplejehjem, udpeger 2 medlemmer + supp.
D) Beboere og disses nærmeste pårørende udpeger 1 medlem til bestyrelsen + 1 sup., som vælges
ved årsmødet og vælges for et år af gangen.
Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af de respektive foreninger, for en 2 årig periode, med
tiltrædelse pr. 1. marts. Et medlem i ulige år og et medlem i lige år, med tiltrædelse pr. 1.marts.
Man kan kun blive valgt, hvis man er medlem af en af foreningerne eller hører til menigheden,
Ørnhøj Kirke.
Bestyrelsesmedlemmer må ikke være nært beslægtet til personale eller lederen.
Pårørende til beboere har alene sæde i bestyrelsen så længe, de har et familiemedlem boende på
plejehjemmet.

Hvis et bestyrelsesmedlem får frafald, evt. pga. arbejdsmæssige forhold, flytning fra egnen,
sygdom, dødsfald og lignende, indtræder det pågældende bestyrelsesmedlems suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig årligt på mødet i marts med formand, næstformand og sekretær.
Bestyrelsen varetager institutionens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen
især at føre tilsyn med, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages i
overensstemmelse med institutionens formål og regler.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder
det fornødent eller minimum 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse finder sted skriftligt (evt. pr. mail) med angivelse af dagsorden. De første år efter
institutionens stiftelse tilstræbes et bestyrelsesmøde hver måned og senere minimum hver anden
måned.
Institutionens revisor og en medarbejder-repræsentant valgt af medarbejderne på plejehjemmet
kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret efter formandens bestemmelse og beslutning.
Lederen er selvskreven til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmøderne tilstræbes afholdt på plejehjemmet.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig,
når minimum 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller
næstformandens, eller subsidiært den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt i bestyrelsen
Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretnings-udvalg på 2 medlemmer til at handle på
bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Formanden (eller næstformanden) er
i givet faldt født medlem af dette forretningsudvalg.
Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde til
godkendelse.
Bestyrelsen ansætter en leder til at drive plejehjemmet efter bestyrelsens anvisninger.
Lederen ansætter og afskediger i samråd med bestyrelsesformanden plejehjemmets øvrige
personale.

§4. Regnskab og formue.
Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.
Årsrapporten/årsregnskabet skal før den 1. april hvert år være udarbejdet af en statsautoriseret
eller registreret revisor, som p.t. varetages af De Danske Diakonhjem, der sørger for at det bliver
revideret.
Den af bestyrelsen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i institutionens regnskabsbilag
og beholdninger og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så
henseender.
Lederen af plejehjemmet godkender institutionens udgifter til betaling. Lederen drager omsorg
for, at indtægter og udgifter bogføres i en sådan form, at institutionens øjeblikkelige økonomiske
stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder institutionens årsregnskab/årsrapport i samarbejde
med institutionens revisor.
Årsmøde afholdes i september måned, hvor bestyrelsen fremlægger en årsrapport indeholdende
regnskab og fortæller om årets forløb på Friplejehjemmet. (Det foregående regnskabsår)
Årsmødet annonceres i kirkebladet og på hjemmesiden 3 uger før det afholdes.

§5. Tegning og hæftelse.
Institutionen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden for bestyrelsen (eller
næstformanden) og et bestyrelsesmedlem i forening.
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen dog alene af den samlede
bestyrelse (dem der er valgt/ udpeget på det pågældende tidspunkt).
Der påhviler ikke bestyrelsen eller de af bestyrelsen nedsatte udvalg nogen personlig hæftelse for
de forpligtelser der påhviler institutionen.
§6. Vedtægtsændringer.
Til ændring af nuværende vedtægter, herunder evt. opløsning, fusion eller lignende med andre
foreninger eller institutioner, kræves vedtagelse på 2 af hindanden følgende bestyrelsesmøde med
minimum 6 ud af 7 af de afgivne stemmer.

§7. Opløsning
Til institutionens opløsning kræves vedtagelse på årsmødet med minimum 80 % majoritet blandt
samtlige fremmødte medlemmer af de respektive foreninger.
Ved institutionens opløsning skal institutionens eventuelle formue anvendes til et almennyttig og
almenvelgørende formål til glæde for borgerne i Ørnhøj By og Omegn. En afgørelse herom træffes
af de respektive foreninger.

Således vedtaget i Ørnhøj Kirkecenter:
Den 8. juni 2011
Rettelser vedtaget på bestyrelsesmøder den 4. september 2014, og 2. oktober 2014.

________________________

