Vedtægter for brugerrådet på Cafe Himmelblå
Pkt.1:
Brugerrådet består af 7 brugere. 3 vælges fra bofællesskaberne
/institutionerne . 4 vælges fra dem der er bor i egen bolig.
Såfremt der er et af medlemmerne der træder ud før tid, er det den med det
næsthøjeste stemmetal der træder ind. Er det fra gruppen af dem der bor i egen
bolig, findes medlemmet der. Er der en fra Bofællesskaberne / institutionerne findes
medlemmet der.
Desuden er der Cafeens leder og en hjemmevejleder med.
Pkt.2:
Der afholdes brugerrådsvalg en gang om året. Det forgår den første
torsdag i november.
Pkt.3:
Alle vælges for 2 år af gangen. Når man har siddet i 2 år, skal man holde 1
års pause. der vil henholdsvis udskiftes 3 og 4 medlemmer. Ønsker man at stille op,
får man taget et billede i Cafeen, som sammen med navn afleveres til brugerrådet.
Pkt. 4:
Valget foregår skriftligt. Der skal afleveres 2 stemmesedler. 1 hvor der
stemmes på 1 fra bofællesskaberne / institutionerne. 1 hvor der stemmes på 1 der er
bor i egen bolig. Er man forhindret i at stemme, kan der brevstemmes senest 10 dage
før valget.
Pkt. 5:
Brugerrådet vælger 1 formand og 1 næstformand. Formanden vælges hver
andet år blandt de nyvalgte. Valg af formand foregår på det efterfølgende
brugerrådsmøde. Den gamle og den nye formand samarbejdet indtil årets udgang.
Næstformanden vælges blandt dem der har siddet 1 år.
Pkt. 6:
Brugerrådet holder møde 1 gang om måneden, bortset fra juli måned.
Mødet holdes først på måneden lige inden avisen skal skrives. Formanden er
ordstyrer. Næstformanden træder til når formanden ikke er til stede.
Nye og gamle medlemmer deltager i møderne i i november og december efter valget.
På mødet i november uddeles en brugerrådsmappe til de nye medlemmer,
indeholdende vedtægter og forklaringer omkring rød, grøn og gul.

Pkt.7:
Referatet uddeles til dem der sidder i brugerrådet. Der hænges et
referat op på tavlen i cafeen. Referatet kan også læses på Cafeens hjemmeside.
Avisgruppen sørger for at viderebringe de vigtigste oplysninger fra møderne.

Pkt.8:
Brugerrådet har indflydelse på alt. Lederen af Cafeen har dog vetoret
med hensyn til personale- og økonomiske ressourcer. Brugerrådet arbejder udfra
røde-, gule-, og grønne beslutninger.
Det er brugerrådets opgave at varetage kammeraternes ønsker og interesser og føre
dem ud i livet. Brugerrådet skal sørge for at videreføre traditioner både i og udenfor
huset. Brugerrådet har pligt til at hjælpe med diverse arrangementer feks:
søndagsservering, fester, julebanko, opvask i køkkenet m.m. Brugerrådet kan også
uddelegere opgaver.
Pkt.9:
En dag om året afholdes der efter behov en hel eller halv temadag for
brugerrådet.
Pkt.10:
Der betales ikke medlemskab for at komme i Cafeen. Udgifterne til
aktiviteterne betales af de borgere der deltager i aktiviteterne. Der må ikke være
penge mellem borgere og personale.
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