Vedtægter
For
Fonden Vejby Bo og Beskæftigelse

Navn, hjemsted og formål
§1
Fondens navn er Fonden Vejby Bo og Beskæftigelse.
Fonden er stiftet af Ulla Møller-Christensen.
§2
Fonden er stiftet i 2008 og har hjemsted Gribskov Kommune.

§3
Fondens formål er at oprette og drive bo-, beskæftigelses- og samværstilbud , for voksne med en
Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Kapitalforhold
§4
Fondens aktiver andrager ved stiftelsen kr. 10.000,00 indbetalt kontant af stifter.

Fondens ledelse, tegningsret og hæftelse
§5
Fondens bestyrelse varetager den overordnede ledelse. Den består af mindst 3 medlemmer, hvoraf et
medlem kan udpeges af beboerne (beboerrådet), 1 medlem kan udpeges blandt medarbejderne (uden
stemmeret), 1 medlem udpeges af Landsforeningen Autisme (pårørende), 1 medlem udpeges af Fonden
Bofællesskabet Bakkevej eller ved dennes ophøre et andet tilsvarende bo-tilbud og et medlem kan
udpeges med faglig relevans af den øvrige bestyrelse. Fondens stifter Ulla Møller-Christensen er født
medlem af bestyrelsen, med den begrænsning, at så længe hun har ansættelse som forstander ikke
samtidig kan vælges til formand.

Den til en hver tid ansatte forstander er sekretær for bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Første udpegningsperiode er for halvdelen af
bestyrelsen kun 2 år for at sikre en kontinuitet i bestyrelsens arbejde.
For 4 år medlem udpeget af Landsforeningen Autisme og Bofællesskabet Bakkevej.
For 2 år medlem udpeget af beboerne og af medarbejderne.

Bestyrelsesformanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, og afgørelser træffes ved
almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen mødes som minimum 2 gange årligt.
Formanden er forpligtet til at sørge for, at der føres protokol, hvori der indføres referat af
bestyrelsesmøderne samt andre oplysninger af betydning for fondens drift.
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en virksomhedsplan for fonden, sørge for beslutninger føres
ud i praksis og føre løbende tilsyn med driften.
§6
Bestyrelsen ansætter en forstander.
Forstander har ansvaret for den overordnede daglige ledelse. Ledelsesansvaret dækker såvel den
pædagogiske ledelse, som driften af tilbuddet.
Indgåelse og /eller ophævelse af aftaler, der rækker ud over den daglige drift, herunder ansættelse af
personale, kan kun foretages med bestyrelsens samtykke, dog er kompetencen for så vidt angår
ansættelser uddelegeret til forstander .
Forstander skal fremlægge budget og årsregnskab i så god tid, at bestyrelse og tilsynsmyndighed kan
behandle disse rettidigt efter gældende regler for området.
§7
Fonden tegnes af Formanden og yderligere et medlem efter enighed i bestyrelsen, eller af den samlede
bestyrelse.
For fondens forpligtigelser hæfter alene fonden med fondens til en hver tid tilhørende formue.

Regnskabsår, revision og anvendelse af overskud.
§8

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Der udarbejdes hvert år et driftsregnskab og status for fonden.
Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
§9
Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et evt. driftsoverskud
kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf – dog efter fradrag af rimelige
henlæggelser til konsolidering.
Anvendelsen af et evt. driftsoverskud skal godkendes af tilsynsmyndigheden.
Væsentlige beslutninger, herunder køb, salg og /eller pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og
ophævelse af lejekontrakter, træffes af bestyrelsen i enstemmighed og skal efterfølgende godkendes af
tilsynsmyndigheden.
Ekstraordinære dispositioner skal forinden iværksættelse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Visitation
§10
Visitation foregår i et samarbejde mellem ansøger, ansøgers evt. forældre, hjemkommune og Fonden
Vejby Bo og Beskæftigelse ved et visitationsudvalg bestående af, forstander og souschef ( daglig
pædagogisk leder) og tilknyttet psykolog.

Vedtægtsændringer og opløsning
§11
Ændringer i denne vedtægt skal besluttes i enighed og derefter foreligges tilsynsmyndigheden til
godkendelse.
§12
Beslutning om opløsning af fonden, kan kun besluttes af en enig bestyrelse. Anvendelse af et evt.
overskud besluttes og begrundes i overensstemmelse med fondens formål og efter godkendelse af
tilsynsmyndigheden.
Opløsning af fonden forelægges desuden til godkendelse hos civilstyrelsen.

Vedtægter ændret pr. den 4.3.2009

