
 

 

Vedtægter for Elims Venner 

 

§1 Foreningens navn 

Foreningens navn er ”Elims venner” og dens hjemsted er Plejehjemmet Elim, Villagade 2, 6580 

Vamdrup. 

 

§2 Foreningens formål 

Foreningens formål er: 

• At fremme fællesskabet mellem beboere, pårørende, personale og venner af huset til 

fælles glæde og gavn 

• At arrangere og yde praktisk bistand ved underholdende arrangementer, udflugter, ture 

m.v. 

• At yde og skaffe økonomisk bistand til afvikling af foreningens arrangementer m.m. 

• Elims venners aktiviteter skal være forankret i Plejehjemmet Elim’s værdigrundlag og 

derfor ske i tæt samarbejde med plejehjemslederen 

 

§3 Medlemmer 

3.1 

Alle, som ønsker passivt medlemskab, kan optages som medlem, uanset om man har 

tilknytning til Elim eller ej. 

3.2 

De som ønsker aktivt medlemskab, kan opnå dette efter en samtale med plejehjemslederen og 

formanden for Elim’s venner. 

 

§4 Bestyrelsen 

4.1 

Elims venners bestyrelse består af 9 medlemmer. De 6 vælges af Elims venners medlemmer 

blandt de frivillige på generalforsamlingen. De øvrige 3 medlemmer er fødte medlemmer og 

består af Elims aktivitetsmedarbejder, plejehjemsleder og en medarbejderrepræsentant som 

udpeges af Elim. 

4.2 

Elims venners arbejde varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan indkalde suppleanter til at 

deltage i udvalgte møder. 

4.3 

Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 

 

 

 



 

 

4.4 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Kassereren kan 

være Elims administrative medarbejder. Formanden skal vælges blandt de 6 frivillige 

bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er mødt.  

 

§5 Suppleanter 

5.1 

Der skal vælges 2 suppleanter på generalforsamlingen. 

5.2 

Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen 

 

§ 6 Generalforsamlingen 

6.1  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Regnskabsåret 

følger kalenderåret. 

6.2  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel og med 

angivelse af dagsordenen samt tid og sted. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

6.3  

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde: 

a. Valg af dirigent 

b. Formandens beretning 

c. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 

d. Valg til bestyrelsen 

e. Valg af suppleanter 

f. Valg af revisor og revisorsuppleant 

g. Behandling af indkomne forslag 

h. Eventuelt 

6.4   

Alle frivillige medlemmer af Elim’s venner er valgbare og stemmeberettigede efter 3 måneders 

medlemskab. 

6.5 

Det er muligt at indmelde sig som passivt medlem på generalforsamlingen. 



 

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt en 1/3 af bestyrelsens medlemmer 

retter skriftlig henvendelse til bestyrelsen herom med angivelse af dagsordenen. 

Generalforsamlingen skal afholdes senest en måned efter henvendelsen. 

Beslutninger på såvel ordinær samt ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt 

flertal. 

 

§ 8 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling. Ændringer skal vedtages med 

mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. 

 

§9 Bestyrelsens ophør 

Såfremt bestyrelsen ophører med at eksistere eller fungere, varetages dens funktioner af 

plejehjemmets leder, der hurtigst muligt indkalder til ekstraordinær generalforsamling med 

henblik på nyvalg af bestyrelse. 

 

§10 Opløsning  

Foreningen kan ophæves, når der på to på hinanden følgende generalforsamlinger er flertal for 

det. Eventuelle aktiver overgår ved Elim’s Venners ophør til Elim til brug ved underholdning, 

arrangementer eller hvad det til enhver tid siddende Beboer- og Pårørenderåd beslutter. 

 

§10 Ikrafttræden  

Foreningens vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. marts 2007 

Foreningens vedtægter er ændret på generalforsamling den 28. marts 2022. 

 

 


