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§ 1 Navn og hjemsted
SeniorCenter Tønder, Ribelandevej 39, 6270 Tønder.
§ 2 Formål og brugere
Formål
Det overordnede formål er forebyggelse og sundhedsfremme for brugerne.
Tilbuddene skal have et aktiverende og forebyggende sigte og skal bidrage til at sikre
brugernes helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt.
Der skal være tale om aktivitetsprægede tilbud, hvor formålet er at være med til at sikre
trivsel og livskvalitet hos brugerne både gennem motion, fysisk aktivitet og samvær. Der
lægges vægt på fortløbende aktiviteter frem for enkelt arrangementer.
Som eksempler på generelle aktiverende og forebyggende tilbud kan nævnes aktiviteter i
form af klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde og ældreidræt.
Brugere af aktivitetscentret
I samarbejde med Tønder Kommune er målgruppen for disse aktiviteter fastlagt til at
omhandle alle kommunens borgere over 60 år, førtidspensionister samt borgere under 60
år, som ikke er deltager i arbejdsmarkedet. I særlige tilfælde kan pårørende og ægtefæller,
som Ikke opfylder nævnte kriterier, også deltage i aktiviteter mv.
Tilbuddene skal være åbne for hele den ovennævnte målgruppe.
§ 3 Ledelse
SeniorCenter Tønder ledes af Centerrådet. Centerrådet består af 9 medlemmer, som
vælges på det årlige årsmøde for 2 år ad gangen. I lige år vælges 4 medlemmer i ulige år
5 medlemmer. Hvert år vælges desuden 3 suppleanter for 1 år ad gangen.
Centerrådet har det økonomiske ansvar for afvikling og drift af SeniorCenter Tønders
aktivitetstilbud. Der påhviler således ikke Centerrådet noget ansvar for bygninger, tekniske
anlæg og deres drift, ej heller for el, vand og varme, ej heller for vedligehold og rydning af
udendørs områder.
Centerrådet deltager hvert år i et møde om udarbejdelse af en plan for den indvendige
vedligeholdelse, som kommunen indkalder til.
§ 4 Årsmøde
Det ordinære årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned. Første ordinære årsmøde afholdes i 2018.
Indkaldelsen til årsmødet skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i en lokal
daglig avis eller en lokal ugeavis og i SeniorCenter Tønders program samt ved opslag i
centret.
Alle brugere kan deltage 1 årsmødet. Alle brugere er stemmeberettigede på årsmødet Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
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Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formandens beretning
Regnskab
Budget
Indkomne forslag
Valg af medlemmer og 3 suppleanter til Centerrådet
Valg af 3 revisorer, hvoraf den ene skal være offentligt godkendt
og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før årsmødet.
Afstemningen skal afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed afgøres valget ved
lodtrækning. Hvis et medlem udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten. Et
ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når 50 brugere ønsker det.
Centerrådet skal indkalde til ekstraordinært årsmøde, hvis et flertal af rådets medlemmer
beslutter det.
§ 5 Centerrådets konstituering
Umiddelbart efter årsmødet afholder Centerrådet konstituerende møde, hvor formand,
næstformand, sekretær og kasserer vælges.
Kasserer- og sekretærposterne kan dog varetages af personer, som ikke er medlemmer af
Centerrådet. I så fald deltager kassereren/sekretæren i Centerrådet uden stemmeret.
Formanden kan ved medlemmers fravær indkalde suppleanter.
§ 6 Beslutninger,
Centerrådet afholder mindst 4 årlige møder.
Centerrådet fastlægger selv deres forretningsorden.
Centerrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. l tilfælde af stemmelighed tæller formandens
stemme dobbelt.
Der føres referat over de i Centerrådets trufne beslutninger. Referat underskrives af, ved
næste mødes begyndelse af mødedeltagerne.

§ 7 Husorden
Centerrådet fastsætter en husorden for brug af SeniorCenter Tønder, som brugerne af
huset er forpligtet til at overholde. Centerrådet er højeste myndighed i spørgsmål om
overholdelse af husordenen. Centerrådet styrer de aktiviteter, som til enhver tid foregår I
huset.
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§ 8 Brugermøder
Centerrådet afholder møder med brugerne af SeniorCenteret, når det findes nødvendigt.
§ 9 Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret. Centerrådets midler skal være anbragt i et pengeinstitut.
Likvide midler skal, bortset fra nødvendig kassebeholdning, anbringes i et pengeinstitut.
Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2017,
§ 10 Tegningsret og hæftelse
Centerrådet tegnes udadtil ved underskrift af det samlede Centerråd eller ved
formanden/næstformanden og to af centerrådets medlemmer i forening.
Ingen af Centerrådets medlemmer hæfter personligt for de af centeret eventuelt
påhvilende økonomiske forpligtelser.

§ 11 Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på et årsmøde, hvor ændringsforslaget
fremgår af dagsordenen.
Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden for Centerrådet i hænde senest 30
dage før det ordinære årsmøde skal afholdes. Vedtægtsændringerne er gældende fra
vedtagelse.
§ 1 2 Opløsning
Opløsning kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende årsmøder, hvoraf
den ene er ordinær.
Formuen skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte
formål eller andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af
formuen træffes af et opløsende årsmøde.
§ 13 Ikrafttrædelse
Denne vedtægt er gældende fra stiftelsen.
Der vil være en overgangsperiode fra stiftelsen den 8. juni 2016 til og med den 31.
december 2016, hvor centerrådet i samarbejde med Tønder Kommune ændrer
SeniorCenter Tønder til et frivilligt drevet center.
Således vedtaget på årsmødet den 8, juni 2016,
med ændringer vedtaget på årsmødet den 21, marts 2018.
Tønder den 21. / 3. 2018
Clara Christensen
Underskrift dirigent

