Vedtægt for Solgaven

§ 1 – Tilbuddet

Stk. 1. Den selvejende institution Solgaven er tilknyttet Dansk Blindesamfund og har til huse i
tilbuddets ejendom matr. nr. 12 o, Stavnsholt by i Furesø Kommune. Solgavens adresse er
Skovbakken 126, 3520 Farum.
Stk. 2. Solgaven er et specialiseret botilbud, dagcenter og aflastning i henhold til serviceloven, jf.
gældende lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, for blinde og svagsynede ældre mennesker
med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.
§ 2 – Tilbuddets formål

Solgavens formål er at tilbyde boliger til og yde omsorg for ældre blinde og svagsynede beboere og
daggæster med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt at opretholde og forbedre de
personlige færdigheder og livsvilkår. Det sker gennem specielt tilrettede fysiske, mentale og
manuelle aktiviteter for målgruppen.
§ 3 – Tilbuddets ledelse

Stk. 1. Solgaven ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Dansk
Blindesamfund - 1 medlem repræsenterende Dansk Blindesamfunds landsorganisation og 1 medlem
repræsenterende Dansk Blindesamfund i Solgavens beliggenhedskreds. 1 medlem repræsenterende
Solgavens beboere (formanden for beboerrådet). 2 medlemmer udpeges af den partner Solgaven har
indgået driftsoverenskomst med..
Stk. 2. Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale og
regionale råd.

Stk. 3. Lederen af Solgaven og 1 medarbejderrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne med
tale- og forslagsret, men uden stemmeret. Medarbejderne har således ret, men ikke pligt til at
udpege en repræsentant. Udpegelsen af medarbejderrepræsentanten gælder for to år med mulighed
for genvalg. Medarbejderrepræsentanten ophører dog med at deltage i bestyrelsesmøderne med
øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret eller modtaget sin
opsigelse.
Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, og bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf mindst et
medlem er udpeget af Dansk Blindesamfund og mindst et medlem er udpeget af driftspartner.
Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger træffes med mindre andet er besluttet ved almindeligt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der skrives
referat som godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 7. 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 har ansvaret for, at Solgavens administrative og økonomiske anliggender
varetages under hensyntagen til Solgavens formål og de aftaler der er truffet med de offentlige
myndigheder.
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 Solgavens leder inden for de rammer, der er i Solgavens
budget.
Stk. 4. Dispositioner vedrørende Solgavens kapital, herunder fast ejendom kræver godkendelse fra
samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5. Solgaven tegnes i øvrige forhold af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 5 – Tilbuddets økonomi

Stk. 1. Solgavens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2. Revision af Solgavens regnskab foretages af en statsautoriseret revisor antaget af Solgavens
bestyrelse.
§ 6 – Hæftelse

Stk. 1. Solgaven hæfter med hele sin formue for alle dens påhvilede gældsforpligtelser efter dansk
rets almindelige regler.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Solgavens forpligtelser.
§ 7 – Ændring af vedtægt

Ændring af vedtægten kræver godkendelse fra et flertal i bestyrelsen samt godkendelse af
driftspartneren, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne.
§ 8 – Tilbuddets nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af Solgaven kræver godkendelse fra samtlige af bestyrelsens
medlemmer samt godkendelse fra driftspartneren, så længe der er indgået driftsoverenskomst
mellem parterne.
Stk. 2. I tilfælde af Solgavens nedlæggelse i driftsoverenskomstperioden skal eventuel nettoformue
efter regulering af takstmæssigt overskud eller underskud i forhold til opkrævede takster med
tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og Dansk Blindesamfund og med godkendelse fra
driftspartneren anvendes til et tilsvarende formål indenfor området blinde og svagsynede,

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2014.

Bestyrelsen:

