Vedtegter
For

Fonden Vejby Bo og Beskeftigelse

Navn, hjemsted og formdl
51

Fondens navn er Fonden Vejby Bo og Beskeftigelse.
Fonden er stiftet af Ulla MOller-Christensen.
52
Fonden er stiftet i 2008 og har hjemsted i Gribskov Kommune.

s3
Fondens form6l er at oprette og drive bo-, beskeftigelses- og samverstilbud , for voksne med en

Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Kapitalforhold
54
Fondens aktiver andrager ved stiftelsen kr. 1-0.000,00 indbetalt kontant af stifter.

Fonden5 ledelse, tegningsret og heftelse

ss
Fondens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse. Bestyrelsen bestir af mindst 3

medlemmer, hvoraf et medlem kan udpeges af beboerne (beboerr6det), 1- medlem udpeges af
Landsforeningen Autisme (pdrOrende), 1 medlem udpeges af Fonden Bofellesskabet Bakkevej eller ved
dennes ophgr et andet tilsvarende bo-tilbud og et medlem kan udpeges med faglig relevans af den
gvrige bestyrelse. Fondens stifter Ulla MOller-Christensen, er fodt medlem af bestyrelsen, dog uden

stemmeret s6 l6nge hun er ansat som forstander eller er i anden lignende stilling.
Medarbejderne har en plads i bestyrelsen uden stemmeret.

Den til en hver tid ansatte forstander er sekreter for bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode pA 4 6r. F6rste udpegningsperiode er for halvdelen af

bestyrelsen kun 2 6r for at sikre en kontinuitet i bestyrelsens arbejde.
For 4 Ar medlem udpeget af Landsforeningen Autisme og Bofellesskabet Bakkevej.
For 2 6r medlem udpeget af beboerne og af medarbejderne.

Bestyrelsesformanden i ndkalder til og leder bestyrelsesmOderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, ndr mindst 3 medlemmer er til stede, og afg6relser treffes ved
almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeverende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgorende.
Bestyrelsen fastsetter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen m6des som minimum 2 gange 6rligt.

Formanden er forpligtet til at s6rge for, at der f6res protokol, hvori der indf6res referat af
bestyrelsesmoderne samt andre oplysninger af betydning for fondens drift.
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en virksomhedsplan for fonden, sOrge for beslutninger f6res
ud i praksis ogf,re lobende tilsyn med driften.
56

Bestyrelsen ansetter en forstander.
Forstander har ansvaret for den overordnede daglige ledelse. Ledelsesansvaret dakker s6vel den

pedagogiske ledelse, som driften af tilbuddet.
Indgielse og /eller ophevelse af aftaler, der rekker ud over den daglige drift, herunder ansettelse af
personale, kan kun foretages med bestyrelsens samtykke, dog er kompetencen for si vidt ang6r
ansettelser uddelegeret til forstander.
Forstander skal fremlegge budget og Srsregnskab i s6 god tid, at bestyrelse og tilsynsmyndighed kan
behandle disse rettidigt efter geldende regler for omridet.
57
Fonden tegnes af Formanden og yderligere et medlem efter enighed i bestyrelsen, eller af den samlede
bestyrelse.
For fondens forpligtigelser

hefter alene fonden med fondens til en hver tid tilhgrende formue.

Regnskabsir, revision og anvendelse af overskud.
s8
Fondens regnskabs6r er kalende16ret. Der udarbejdes hvert 5r et driftsregnskab og status for fonden.
Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt god kendt revisor.
se
Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner

til private formil, ligesom et evt. driftsoverskud

kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formSlsparagraf
henleggelser til konsolidering.

-

dog efter fradrag af rimelige

Anvendelsen af et evt. driftsoverskud skal godkendes af tilsynsmyndigheden,

Vesentlige beslutninger, herunder kob, salg og /eller pantsetning af fast ejendom samt indgielse og
ophevelse af lejekontrakter, treffes af bestyrelsen i enstemmighed og skal efterf6lgende godkendes af
tilsynsmyndigheden.

Ekstraordinere dispositioner skal forinden iverksettelse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Visitation
510

Visitation foreg5r i et samarbejde mellem ans6ger, ans6gers evt. foreldre, hjemkommune og Fonden
Vejby Bo og Beskeftigelse ved et visitationsudvalg best6ende af, forstander og souschef ( daglig

pedagogisk leder).

Vedtegtse ndringer og opl6sni ng
511

Andringer i denne vedtegt skal besluttes i enighed og derefter foreligges tilsynsmyndigheden til
godkendelse.
512

Beslutning om oplosning af fonden, kan kun besluttes af en enig bestyrelse. Anvendelse af et evt.
overskud besluttes og begrundes i overensstemmelse med fondens form6l og efter godkendelse af
tilsynsmyndigheden.
OplOsning af fonden forelegges desuden til godkendelse hos civilstyrelsen.
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