
 
 

 

Vedtægt for  

Jonstrupvang-Bebyggelsen 

 

 

§ 1 – Tilbuddet  

 

Stk. 1. Den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen (herefter Jonstrupvang) er tilknyttet 

Spastikerforeningen og har til huse i et lejemål i den Spastikerforeningen tilhørende ejendom matr. 

nr. 2 g, Jonstrup Vang i Furesø Kommune. Jonstrupvangs adresse er Chr. Hauchs Allé 11, 3500 

Værløse. 

 

Stk. 2. Jonstrupvang er et specialiseret botilbud og dagtilbud i henhold til servicelovens § 108 og § 

104, jf. gældende lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. august 2012, for yngre mennesker over 18 år 

med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne. 

 

§ 2 – Tilbuddets formål 

 

Jonstrupvangs formål er i samarbejde med beboerne – med udgangspunkt i den enkeltes 

funktionsniveau – at bidrage til, at beboerne gives de optimale muligheder med henblik på at opnå 

den bedst mulige fysiske, psykiske og sociale udvikling. Dette sker gennem samarbejdede tilbud fra 

specialister på de forskellige behandlingsmæssige fagområder, og ved at skabe et trygt og aktivt 

miljø. 

 

Det er endvidere Jonstrupvangs formål gennem tværfagligt samarbejde at understøtte beboernes 

individuelle, emotionelle og kommunikative funktionsudvikling samt at udvikle en 

handicapidentitet, der sigter mod øget selvstændighed og større grad af selvhjulpenhed. 

 



 
 

 

Gennem et udviklet beboerdemokrati, en tæt dialog med lokalområdet og en bevidst bestræbelse på 

at gøre Jonstrupvang til en aktiv, udadvendt og levende del af lokalmiljøet, er det en del af 

Jonstrupvangs formål, at sikre størst mulig dialog og samspil med lokalområdet og verdenen uden 

for Jonstrupvang. 

 

Selv om Jonstrupvang både er et botilbud og dagtilbud, er det en målsætning, at så mange beboere 

som overhovedet muligt, får mulighed for dagligt miljøskift og beskæftigelse uden for 

Jonstrupvang. 

 

§ 3 – Tilbuddets ledelse 

 

Stk. 1. Jonstrupvangs ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en 

leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige ledelse og drift i henhold til 

formål og givne retningslinjer. Bestyrelsen medvirker aktivt i fastlæggelsen af principper for 

driften. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 5 medlemmer udpeges af Spastikerforeningen. 2 

medlemmer vælges af og blandt beboerne på Jonstrupvang. 1 medlem udpeges af Region 

Hovedstadens regionsråd. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Furesø Kommune. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale og 

regionale råd. 

 

Stk. 4. Beboerrepræsentanter og eventuelt suppleanter vælges af brugerrådet. En 

beboerrepræsentant udtræder af bestyrelsen ved fraflytning fra Jonstrupvang. Eventuelt valgt 

suppleant indtræder herefter i bestyrelsen. Ellers foretages nyvalg på et beboermøde. 

Beboerrepræsentanten kan medtage bisidder efter eget eller beboerrådets valg til 

bestyrelsesmøderne. 

 



 
 

 

Stk. 5. Lederen af Jonstrupvang og 1 medarbejderrepræsentant valgt blandt og af fastansatte 

medarbejdere kan deltage i bestyrelsesmøderne med tale- og forslagsret, men uden stemmeret. Valg 

af medarbejderrepræsentanten gælder for 4 år med mulighed for genvalg og sker ved afstemning 

blandt alle fastansatte medarbejdere. Medarbejderrepræsentanten ophører dog med at deltage i 

bestyrelsesmøderne med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret 

eller modtaget sin opsigelse. Eventuelt valgt suppleant indtræder herefter i bestyrelsen. Ellers 

foretages nyvalg blandt og af fastansatte medarbejdere. 

 

Stk. 6. Direktøren for Spastikerforeningen kan deltage i bestyrelsesmøderne med tale- og 

forslagsret, men uden stemmeret. 

 

Stk. 7. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, og bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

 

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede, hvoraf mindst et 

medlem er udpeget af Spastikerforeningen og et medlem er udpeget af regionsrådet.  

 

Stk. 9. Bestyrelsens beslutninger træffes med mindre andet er besluttet ved almindeligt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der udarbejdes 

referat fra møderne.  

 

Stk. 10. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt og mindst 4 gange 

om året. Bestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter 

skriftlig begæring herom til formanden. Formanden har pligt til at indkalde bestyrelsen til møde 

senest 14 dage efter modtagelsen af en skriftlig begæring. 

 

§ 4 – Bestyrelsens ansvar 

 



 
 

 

Stk. 1. Bestyrelsen påser, at Jonstrupvangs administrative og økonomiske anliggender varetages 

under hensyntagen til Jonstrupvangs formål og de regler, der til enhver tid er gældende for 

Jonstrupvang som botilbud og dagtilbud i henhold til servicelovens § 104 og § 108, samt at driften 

af Jonstrupvang varetages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende driftsoverenskomst 

med Region Hovedstaden. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for Jonstrupvangs budget og regnskab. 

 

Stk. 2. Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomst, samt indgåelse af alle øvrige aftaler, der går 

ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens godkendelse. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger Jonstrupvangs leder inden for de retningslinjer for 

ansættelser og afskedigelser, der er fastsat af Region Hovedstaden, og inden for de rammer, der er 

fastsat i det af Region Hovedstaden godkendte budget, samt efter godkendelse af Region 

Hovedstaden. 

 

Stk. 4. Dispositioner vedrørende Jonstrupvangs kapital, herunder fast ejendom kræver godkendelse 

fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.  

 

Stk. 5. Jonstrupvang tegnes i øvrige forhold af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

 

§ 5 – Tilbuddets økonomi 

 

Stk. 1. Jonstrupvangs budget udarbejdes i samarbejde mellem Region Hovedstaden og 

Jonstrupvangs ledelse i henhold til den til enhver tid gældende driftsoverenskomst. 

 

Stk. 2. Jonstrupvangs regnskab følger kalenderåret og skal overholde det for Region Hovedstaden 

gældende kasse- og regnskabsregulativ, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem 

parterne. 

 



 
 

 

Stk. 3. Revision af Jonstrupvangs regnskab foretages af en statsautoriseret revisor antaget af 

Jonstrupvangs bestyrelse. 

 

§ 6 – Hæftelse 

 

Stk. 1. Jonstrupvang hæfter med hele sin formue for alle dens påhvilede gældsforpligtelser efter 

dansk rets almindelige regler. 

 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Jonstrupvangs forpligtelser. 

 

§ 7 – Ændring af vedtægt 

 

Ændring af vedtægten kræver godkendelse fra et flertal i bestyrelsen samt godkendelse af Region 

Hovedstaden, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. 

 

§ 8 – Tilbuddets nedlæggelse 

 

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af Jonstrupvang kræver godkendelse fra samtlige af bestyrelsens 

medlemmer samt godkendelse fra Spastikerforeningen og Region Hovedstaden, så længe der er 

indgået driftsoverenskomst mellem parterne. 

 

Stk. 2. I tilfælde af Jonstrupvangs nedlæggelse i driftsoverenskomstperioden skal eventuel 

nettoformue efter regulering af takstmæssigt overskud eller underskud i forhold til opkrævede 

takster med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og Spastikerforeningen og med 

godkendelse fra Region Hovedstaden anvendes til et tilsvarende formål indenfor det sociale eller 

det sundhedsmæssige område. 

 

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2014. 

 



 
 

 

Bestyrelsen: 

 

 

 

 

 


