
Vedtægter for Det lokale råd ved Bofællesskaberne i Ry og Galten 

 

§ 1 Navn: 

Rådets navn er: Lokalrådet for Bofællesskaberne i Ry og Galten  

§ 2 Hjemsted: 

 Lokalrådets hjemsted er Skanderborg Kommune 

§ 3 Formål: 

Rådets formål er at skabe størst mulig kvalitet i den indsats, der yders overfor 

borgerne. Redskabet til dette er samarbejde og åben dialog mellem alle 

implicerede: borgere-personale-ledelse-pårørende. Støtten til borgerne skal 

fremme borgernes mulighed for indflydelse på egen tilværelse. Desuden varetager 

Lokalrådet borgernes interesser overfor omverdenen blandt andet gennem PRISK 

(Pårørenderåd i Skanderborg Kommune).  

En forudsætning for Lokalrådets arbejde er, at det får indblik i bofællesskabernes  

drift og arbejdsmetoder. 

I øvrigt henviser vi til ”Aftale for det formaliserede samarbejde mellem ledelse og 

Pårørendeforeningen ved Bostederne Skanderborg” fra 2013. 

§ 4 Medlemmer: 

Lokalrådet vælges blandt borgernes familiemedlemmer og andre med en 

personlig tilknytning til borgeren. Medlemmer af Pårørenderådet skal arbejde i 

overensstemmelse med Lokalrådets formulerede formål. 

§ 5 Årsmødet: 

Årsmødet afholdes hvert år i 4. kvartal eller på Stormødet for alle pårørende ved 

bostederne. Indkaldelse til Årsmødet udarbejdes af Lokalrådet og udsendes til alle 

pårørende via afdelingernes ledelse. 

Dagsorden for Årsmødet: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Året der gik – beretning fra pårørenderådet. 

3. Indkomne forslag fra Lokalråd og medlemmer. Forslag til dagsordenen skal 

være rådet i hænde senest en uge før Årsmødet. 

4. Valg af rådsmedlemmer og suppleanter 

5. Eventuelt 

Beslutninger på Årsmødet træffes ved simpelt flertal (1 stemme = 1 beboer). 

 

 



§ 6 Lokalrådet: 

 Valg: 

 

Årsmødet vælger 3-7 medlemmer og evt. 2 suppleanter til Lokalrådet, som 

konstituerer sig selv med formand og sekretær/næstformand på det første 

rådsmøde efter Årsmødet. Desuden vælges repræsentanter til Det centrale Råd  

og PRISK. Lokalrådets medlemmer vælges for to år af gangen. Suppleanter 

vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af stemmelighed 

afgøres valget ved lodtrækning. 

Møder: 

Der afholdes minimum 4 Lokalrådsmøder årligt. 

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når flere end halvdelen af medlemmerne er til 

stede. Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær sekretær/næstformand. 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

mødelederens stemme afgørende. 

Opgaver: 

Lokalrådets opgaver kan være: 

Drøftelse af værdimæssige og etiske spørgsmål 

Formidling af in formation fra og til den lokale ledelse 

Formidling af information fra og til Det centrale Råd og PRISK 

Sociale aktiviteter i den aktuelle afdeling. Disse aktiviteter besluttes og udføres 

lokalt og kan være f.eks. fester, arbejdsdage, aktivitetsdage, temadage/foredrag. 
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