Vedtægt for
Den selvejende institution Blindecentret Bredegaard

§1
Stk. 1. Tilbuddets navn er Blindecentret Bredegaard (i det følgende Bredegaard). Bredegaard har
til huse i tilbuddets ejendom matr. nr. 2 c, Endrup By, Asminderød. Bredegaards adresse er
Lindelyvej 5, 3480 Fredensborg.

§2
Stk. 1. Bredegaard er et specialiseret tilbud med bolig, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets og
samværstilbud for voksne personer med betydeligt synshandicap samt fysiske og/eller psykiske
handicap. Endvidere er Bredegaard et beskæftigelsestilbud til eksterne borgere med
synshandicap. Bredegaard drives efter servicelovens bestemmelser.

§3
Stk. 1. Bredegaards formål er at forbedre den enkelte borgers sociale og personlige funktioner og
udviklingsmuligheder, således at den enkeltes livsudfoldelse sker efter borgerens interesser og
ønsker. Dette sker gennem en helhedsorienteret indsats med tilbud om samvær, aktivitet,
behandling, omsorg og pleje.
Stk. 2. Bredegårds formål er desuden at tilbyde dagtilbud til eksterne voksne personer, der på
grund af synshandicap ikke er i stand til at opnå og/eller fastholde beskæftigelse i det almindelige
erhvervsliv.

§4
Stk. 1. Bredegaard ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. 1 medlemmer udpeges af Dansk
Blindesamfund, 1 medlem udpeges af Danske Døvblindfødtes Forening og Foreningen Danske

Døvblinde i fællesskab, 1 medlem udpeges af Danske Handikaporganisationer, 2 medlemmer
udpeges af Region Hovedstadens regionsråd og 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i
Bredegaards hjemkommune (Fredensborg kommune).
Stk. 2. Den daglige leder af Bredegaard, 1 medarbejderrepræsentant og 1 brugerrepræsentant,
der vælges af og blandt Bredegaards beboere og eksterne brugere i fællesskab, deltager i
bestyrelsesmøderne med tale- og forslagsret, men uden stemmeret.
Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for perioder på 4 år, svarende til valgperioden for kommunale og
regionale råd.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller
næstformanden.
Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger træffes med mindre andet fremgår af denne vedtægt ved
almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Der føres beslutningsprotokol,
som underskrives af bestyrelsen.
Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden finder det nødvendigt dog mindst 4
gange om året. Bestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer
fremsætter skriftlig begæring herom til formanden. Formanden har pligt til at indkalde bestyrelsen
til møde senest 14 dage efter modtagelsen af den skriftlige begæring.

§5
Stk. 1. Bestyrelsen er den selvejende institutions øverste myndighed og varetager Bredegaards
interesse i enhver henseende. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for over for driftspartner, at
tilbuddets drift og virksomhed er i overensstemmelse med de regler og øvrige vilkår, som er
fastsat i den til enhver tid gældende driftsoverenskomst, herunder budgetlægning,
regnskabsaflæggelse og at den daglige ledelse sker i overensstemmelse med de herfor gældende
regler.
Den daglige leder varetager under ansvar over for bestyrelsen den administrative ledelse og drift
af tilbuddet og skal sikre, at bestyrelsen altid har et korrekt og tilstrækkeligt beslutningsgrundlag,
og at bestyrelsen altid er velorienteret om alle relevante forhold for bestyrelsesarbejdet.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger tilbuddets daglige leder.
Stk. 3. Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomster, samt indgåelse af alle øvrige aftaler, der
er ud over tilbuddets daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens godkendelse.

Stk. 4. Dispositioner vedrørende Bredegaards kapital, herunder fast ejendom kræver godkendelse
fra mindst 4 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5. Bredegaard tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§6
Stk. 1. Bredegaards regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2. Revision af Bredegaards regnskab foretages af en statsautoriseret revisor antaget af
bestyrelsen.

§7
Stk. 1. Bredegaard hæfter med hele sin formue for alle dens påhvilede gældsforpligtelser efter
dansk rets almindelige regler.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Bredegaards forpligtelser.

§8
Ændring af vedtægten kræver godkendelse fra et flertal i bestyrelsen.

§9
Stk. 1. Beslutningen om nedlæggelse af Bredegaard kræver godkendelse fra mindst 4 ud af 6
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. I tilfælde af nedlæggelse udloddes Bredegaards kapital efter bestyrelsens beslutning til en
på tidspunktet værende institution eller lignende, hvis formål er til gavn for blinde og svagtseende.
I tilfælde af beslutning om opløsning/fusion af den selvejende institution påhviler det bestyrelsen
at fungere, indtil det økonomiske opgør af den selvejende institutions aktiver og passiver er
gennemført efter dansk lovs almindelige bestemmelser.

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2014.
Bestyrelsen:

