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Vedtægter 

For  

Tavlhøjcentrets brugerråd 

 

1. Formål 

Tavlhøj tilbyder fysiske rammer for aktiviteter for områdets personer, der er varigt 

ude af arbejdsmarkedet. Kommunens ansatte og foreninger har mulighed for at 

bruge lokalerne i det omfang, der er ledig kapacitet, men brugerne omfattet af 

målgruppen har fortrinsret. Nærmere retningslinjer for håndtering af fortrinsretten 

fastsættes af brugerrådet i samarbejde med Fredericia kommune. 

Formålet med brugerrådet er at: 

• Understøtte og videreudvikle samarbejdet om det frivillige sociale arbejde for 

personer der er varigt ude af arbejdsmarkedet. 

• Medvirke til øget livskvalitet og oplevelser baseret på mangfoldige tilbud 

indenfor kultur, fritid og socialområdet 

• Give mulighed for, at målgruppens viden og kompetencer anvendes til gavn 

for målgruppen selv, men også til glæde for andre. 

• Understøtte mulighederne for fysisk aktivitet for målgruppen 

 

2. Brugerråd 

Brugerrådet skal sikre, at brugerne får reel indflydelse på centrets tilbud og sammen 

med personalet realisere kommunens politiske målsætninger på området. 

http://www.tavlhoj.dk/
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Brugerrådet kan fungere som kontaktled mellem lokalområdets personer der er 

varigt ude af arbejdsmarkedet og det politiske system. (kommunens Seniorråd og 

det politiske udvalg. 

Brugerrådet skal støtte den frivillige indsats i de forskellige aktiviteter. 

Brugerrådet skal arbejde for god information om Tavlhøjs aktiviteter til områdets 

personer der er varigt ude af arbejdsmarkedet. 

 

3. Sammensætning 

Brugerrådet består af 7 medlemmer, som vælges af og blandt Tavlhøjcentrets 

brugere og områdets personer der er varigt ude af arbejdsmarkedet 

Herudover personale fra Fredericia Kommune  

Brugerrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 

udvalgsformænd.  

 

4. Arbejdsform. 

Brugerrådet kan gennem egne arrangementer skaffe yderligere midler til anvendelse 

efter Brugerrådets beslutninger. 

Brugerrådet kan nedsætte underudvalg til varetagelse af bestemte opgaver, men 

underudvalgenes beslutninger skal godkendes af Brugerrådet. 

Brugerrådets medlemmer er moralsk forpligtede til efter evne at varetage såvel 

kommunens som brugernes interesser. 

 

5. Forretningsorden 

Brugerrådet fastsætter selv sin mødeaktivitet og dagsorden som udsendes senest 4 

dage før mødet. 

Brugerrådsmøde sædvanligvis en gang pr. måned, dog ikke i juli 
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Evt. forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde en uge før mødets 

afholdelse. Mødeleder kan vælges blandt deltagerne i brugerrådsmødet. 

Ekstraordinært møde kan indkaldes efter behov. 

Brugerrådet kan indkalde udenforstående til deltagelse i mødet for belysning af 

enkelte punkter på dagsordenen. 

Brugerrådet sørger for udsendelse af mødeindkaldelse og referat. 

Kun formand og næstformand kan udtale sig på Brugerrådets vegne, ligesom 

udgående skriftligt materiale skal underskrives af formand eller næstformand, eller i 

deres fravær et andet medlem af Brugerrådet. 

 

6. Valg 

Brugerrådets medlemmer vælges på et årsmøde som afvikles på Tavlhøjcentret 

hvert år i første kvartal med tiltrædelse straks. 

Valgperioden er 2 år. 3 brugerrådsmedlemmer vælges på lige årstal, og 4 

brugerrådsmedlemmer vælges på ulige årstal. 

Der vælges 2 suppleanter med en valgperiode på 1 år. 

Der vælges 1 bilagskontrollant med en valgperiode på 1 år, og de valgte 

brugerrådssuppleanter er også suppleanter for den valgte bilagskontrollant. 

Stemmeberettiget og valgbare er alle, der bor i området og er varigt ude af 

arbejdsmarkedet.  

Afstemning foregår ved simpelt flertal af de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed 

foretages ny afstemning. 
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7.  Årsmøde 

Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Indkomne forslag skal være brugerrådet i hænde en uge før årsmødet. 

Der kan være personale fra Fredericia Kommune til stede. 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab. 

4. Indkomne forslag  

5. Valg af 3 brugerrådsmedlemmer i lige år og 4 brugerrådsmedlemmer i ulige år. 

6. Valg af suppleanter. 

7. Valg af bilagskontrollant. 

8. Eventuelt. 

 

     8. Opløsningsparagraf 

I tilfælde af brugerrådets opløsning tilfalder aktiverne lokale foreninger. 

 

Vedtaget på årsmødet på Tavlhøj den 9. marts 2022 til senere godkendelse i det politiske 

udvalg. 


