
vedtægter, Frøjkgården 
Revideret og godkendt på bestyrelsesmøderne: 

3. maj, 21. juni, 8. nov. 2021 og 7.feb. 2022 

Vedtægter for den selvejende institution Bofællesskabet Frøjkgården 

1. Lovgivning 
Etableret i henhold til lov om social service. 

2. Navn 
Navnet på den selvejende institution er Bofællesskabet Frøjkgården 
(herefter kaldet Frøjkgården). 

3. Hjemsted 
Frøjkgårdens hjemsted er Holstebro kommune. 

4. Formål og værdigrundlag 
Frøjkgårdens formål er at tilbyde ophold, beskæftigelses- og samværstilbud for personer 
fortrinsvis over 18 år med autismespektrumforstyrrelse (ASF) eller beslægtede 
udviklingsforstyrrelser, samt tilbyde  sparring,  undervisning og rådgivning til eksterne 
samarbejdspartnere. 

Frøjkgården skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, 
ærlighed åbenhed og respekt for den enkelte persons værdighed. 

Desuden skal der på Frøjkgården i videst muligt omfang gives kundskaber, færdigheder, 
arbejdsmetoder og udtryksformer, alt medvirkende til den enkelte persons optimale 
udvikling. 

Frøjkgården drives i samråd med brugere, og bygger på et værdigrundlag, hvor der lægges 
vægt på, at 

• hvert enkelt menneske betragtes som unikt og ligeværdigt og bliver mødt med 
respekt og omsorg, 

• der med udgangspunkt i den enkeltes resurser gives mulighed for udvikling, 
• der gives plads til den kristne tro i hverdagen (med udgangspunkt i den danske 

folkekirkes bekendelsesskrifter) 

5. Bestyrelsens sammensætning 
Frøjkgårdens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges/udpeges på følgende måde: 

4 medlemmer vælges / udpeges af bestyrelsen (selvsupplerende), heraf et medlem som 
formand. 
1 medlem vælges af brugerne. 

Medlemmer af bestyrelsen forpligtiger sig på, aktivt at fremme Frøjkgårdens formål, jf. pkt. 
4. 

6. Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsens medlemmer vælges / udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. 
december. 

2 medlemmer udpeges i lige år, 
2 medlemmer udpeges i ulige år, 
1 medlem vælges af beboerne på Frøjkgården — i ulige år, 
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Foruden ovenstående ordinære medlemmer, kan bestyrelsen udpege 1 medlem med 
særlige faglige kompetencer - et år ad gangen. 

Beboere, ansatte og ansattes nærmeste familie, er ikke valgbare til bestyrelsen. 

Senest med udgangen af december måned tager bestyrelsen de fornødne initiativer til valg 
/ udpegningen af bestyrelsesmedlemmer. 

Valget af beboernes medlem til bestyrelsen foregår således: 
Senest 1. november indhentes, blandt beboere, skriftligt forslag til kandidater. 

- 	Alle kandidater der giver tilsagn, opstilles på en stemmeseddel (i alfabetisk orden efter 
efternavn), og der udleveres 1 stemmeseddel til hver beboer, senest 21. november. 

- Stemmesedlen afleveres på Frøjkgården - senest 1. december. 

For hver beboer kan der afgives 1 stemme af beboeren / dennes værge. Resultatet af 
valget offentliggøres umiddelbart efter valget. 

Såfremt medarbejderne ønsker en repræsentant, kan denne vælges blandt medarbejderne 
for to år ad gangen. Repræsentanten deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden udsættelse, som ikke er berettiget, 
således at bestyrelsen altid består af 5 personer. 

Genvalg/udpegning kan finde sted. 

7. Brugerindflydelse 
Ud over muligheden for at vælge en repræsentant til bestyrelsen, jf. pkt. 6 - oprettes der 
brugerråd, hvor brugere har mulighed for indflydelse. 

8. Bestyrelsens konstituering 
Bestyrelsen konstituerer sig som minimum med en formand, næstformand og kasserer. 
Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, efter den 1. januar. 

9. Bestyrelsens møder 
Bestyrelsen holder møde så ofte 1 medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 4 gange 
årligt. 

Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel. Skriftlig dagsorden fremsendes med 
minimum 5 dages varsel. 

Formanden eller dennes stedfortræder leder møderne. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 ordinære medlemmer inkl. formand eller 
næstformand er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige ordinære 
medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. manglende overholdelse 
af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse. 

Frøjkgårdens ledelse, medarbejderrepræsentanten og evt. midlertidigt medlem deltager i 
bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. 
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10. Bestyrelsens afgørelser 
Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, jfr. dog reglerne vedrørende opløsning, 
vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i Øvrigt. 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Uopsættelige afgørelser kan afgøres af formanden og medtages på førstkommende 
bestyrelsesmøde til drøftelse og endelig vedtagelse. 

11. Habilitet og tavshedspligt 
Bestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler omkring habilitet og fortrolighed. Det 
enkelte bestyrelsesmedlem er herefter forpligtet til at oplyse den øvrige bestyrelse om en 
eventuel inhabilitet. 

12. Ansættende myndighed 
Bestyrelsen er ansættende myndighed og udfærdiger en ansættelsespolitik. 

Bestyrelsen har ansvaret for Frøjkgårdens drift og bestyrelsen er ansvarlig for, at 
FrØjkgården drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i henhold til lov om 
social service, samt i overensstemmelse med FrØjkgårdens værdigrundlag, jf. pkt. 3. 

13. Lederen 
Lederen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af FrØjkgården formål, samt til at 
FrØjkgården drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i henhold til lov om 
social service. 

Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og driften af FrØjkgården, herunder kontakten 
med de visiterende kommuner, pårørende og andre samarbejdspartnere. 

14. Bestyrelsens protokol 
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. 

15. Regnskab og budget 
FrØjkgårdens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år 
fremlægges inden den 1. april hvert år. 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og 
etableringsudgifter samt formuebevægelser. 

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle 
godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller 
registreret revisor. 

FrØjkgårdens bestyrelse er ikke pligtig at anbringe FrØjkgårdens midler i et 
forvaltningsinstitut, men kan ansætte en administrator, som forestår anbringelsen og 
administrationen af FrØjkgårdens økonomi i Øvrigt, eller på baggrund af beslutning i 
bestyrelsen bestemmer anbringelsen af FrØjkgårdens midler. 

16. Egenkapital 
FrØjkgårdens egenkapital var ved opstart d. 1.1.2005 kr. 0. 
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17. Tegningsretten 
Frøjkgården tegnes af bestyrelsesformanden og lederen i forening, eller af lederen og 2 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Tegningsretten kan delegeres til lederen af 
Frøjkgården vedrørende konkrete dispositioner - i henhold til beslutningsprotokollat 
(prokura). 

18. Frøjkgårdens midler 
Frøjkgårdens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et 
eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med Frøjkgårdens for-
målsparagraf. 

19. Hæftelse 
For Frøjkgårdens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til Frøjkgården 
skal respekteres. 

20. Væsentlige beslutninger 
Væsentlige beslutninger, Frøjkgården vedrørende, såsom køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med 
almindeligt flertal. 

21. Ændringer af vedtægterne 
Ændring i nærværende vedtægter kan besluttes af bestyrelsen med 4/5 flertal og sendes 
som orientering til tilsynsmyndigheden, så længe Frøjkgården er godkendt i henhold til lov 
om social service. 

22. Opløsning af Frøjkgården 
Opløsning af Frøjkgården kan med 4/5 flertal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden 
følgende møder med mindst 14 dages mellemrum. 

I tilfælde af Frøjkgårdens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til 
beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med 4/5 flertal med godkendelse fra 
tilsynsmyndigheden. 

Dato: 7. februar 2022 
Tiltrådt af bestyrelsen: 

Aase Bastholm Jensen: 'I L ~ 	-~> , "~__ ,t 

Trine Kiilerich Brauner: 
~  

Steffen Markussen: 

 

Rakel Stagis Nielsen: 

 

  

Jytte Borg Madsen: 
	

7~ 

 Å'r, ~;'  

Side 4 af 4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

