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Højargercentret 
Ringvejen 1 
7300 Jelling 
Att.: Anna Laurberg 

I N D G Å E T 

1 6 NOV. 2009 

HØJAGERCENTRET 
Område Øst, Vejle Kommune 

Vedr. dispensation fra rammevedtægterne for beboere- og pårøren
deråd. 

Der gives hermed dispensation til, at Høj agercentret har fire beboere- og pårø
renderåd og de reviderede vedtægter for Høj agercentrets beboere- og pårørende
råd af 10. november 2009. 

12. november 2009 

Venlig hilsen 

Karen Heebøll 
Senior- og Sundhedsdirektør 

16.0000-P35-36-06 

Side: 1/1 

Kontaktperson: 

Lisbeth Sjørup 

Lokaltlf.: 76 81 81 22 

E-post: Liksj@vejle.dk 

Her bor vi: 

Senior- og Sundhedsforvaltningen - Senior- og sundhedsstaben 

Nordås 17G, 2. sal • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00 

KOMMUNE 

mailto:Liksj@vejle.dk
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I N D G Å E T 

1 6 NOV. 2009 
HØJAGERCENTRET 10. november 2009 

Område Øst, Vejle Kommune 

Vedtægter for for Højagers beboere- og pårørenderåd: 
Solstrålen, Lagunen, Oasen og Udsigten. 

1. Centerlederen fungerer som sekretær for rådene. Centerlederen sørger for at indkalde til møderne 
og udarbejder/omdeler dagsorden til møderne min. 1 uge forud. Centerlederen sørger ligeledes for 
at omdele referater og opfølgning på disse. 
Centerlederen kan udpege en stedfortræder, hvis centerlederen bliver forhindret i at deltage i et 
møde eller løse førnævnte opgaver. Stedfortræderen har samme beføjelser som centerlederen i 
forhold til rådene. 

2. Forslag til dagsordenspunkter afleveres til centerlederen senest 10 dage før mødets afholdelse. 

3. Dagsordenen skal minimum indeholde: 
- Siden sidst 
- Planer for de kommende 6 måneder 
- Drøftelse af aktuelle spørgsmål 
- Tidspunkt for næste møde 

4. Der vælges en talsmand for hvert råd for en nærmere aftalt periode. Talsmandens funktion er at 
sørge for at alle beboere og pårørende kommer til orde eller indsamle og videregiver 
deres holdning, hvis de ikke kan være tilstede ved mødet. 
4a. Talsmanden vælges ved et flertal af de tilstedeværende rådsmedlemmer. 
4b. Talsmanden kan afsættes uden for den aftalte perioden, hvis et flertal af rådsmedlemmerne ved 
to på hinanden følgende møder ønsker at afsætte talsmanden. 

5. Beslutninger i rådende træffes så vidt muligt ved enstemmighed. Er der uenighed træffes 
beslutningen med en flertalsafgørelse blandt de tilstedeværende på mødet. Centerlederen eller 
repræsentanter for denne kan ikke stemme ved møderne. 

6. Ingen beboere eller pårørende kan pålægges udgifter som følge af aftaler besluttet i deres 
respektive råd. 

7. Høj agercenteret har fire beboere- og pårørenderåd: Solstrålen, Lagunen, Oasen og Udsigten. 

Senior- sundhedsdirektør Karen Heebøll har d. 10. november 2009 givet dispensation fra 
rammevedtægterne for Beboere- og pårørenderåd til at Høj agercentret har fire beboere- og 
pårørenderåd. 


