
GENTOFTE KOMMUNES DAGCENTERADMINISRTRATION 

 

 

Vedtægter, formål og opgaver for Dagcentret Tværbommens 

dagcenterråd. 

 

Vedtægter: 

1. 

Rådet består af max 5 dagcentergæster, repræsenterende ugens 5 dage, valgt af de  øvrige       
dagcentergæster. 

Daglig leder. 

1 medarbejderrepræsentant valgt af medarbejderne. 

2. 

Daglig leder udfærdiger dagsorden før hvert møde. Forslag til dagsorden skal afleveres 9 dage før 
mødet. 

3. 

Rådet holder ordinært møde 1 gang om måneden på rullende ugedage – dog ikke juli og december. 

Ekstraordinære møder indkaldes med 1 uges varsel, når mindst 2 af rådsmedlemmerne ønsker det, 

vedlagt motiveret dagsorden. 

4. 

Rådsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen i februar måned og kan højst sidde 2 valgperioder. 

Det nyvalgte råd tiltræder 1.marts. 

Rådsmedlemmerne har tavshedspligt vedr. det, der kræver diskretion. Tavshedspligten omkring enkelte 
punkter aftales på selve rådsmødet. Tavshedspligten fortsætter også efter et rådsmedlem er trådt ud. 

Når et medlem udtræder af DC-rådet, vælges et nyt medlem til den pågældende dag hurtigst muligt. 

5. 

Referat af møderne tages på skift af rådsmedlemmerne. Referatet sættes op på opslagstavlen. 

 

Formål. 

At fremme dagcentergæsternes indflydelse på centrets dagligdag og aktiviteter og være medvirkende 
til, at centret fortsat må være et aktivt, stimulerende og rart sted at være. 

 



Opgaver: 

 

Rådsmedlemmerne, som er talsmænd for de øvrige gæster, medinddrages i alle større beslutninger 
vedr. centret og har mulighed for at udtale sig før beslutningerne tages. 

Rådsmedlemmerne orienteres løbende om ændringer i dagcentrets aktiviteter og funktioner, herunder 

personaleskift. Ligeledes medinddrages rådet i evt. klager. 

Rådsmedlemmerne deltager ved modtagelse af nye gæster ved at gøre disse bekendt med de øvrige 
gæster samt dagens gang og muligheder i centret. 

1 rådsmedlem på skift deltager ved ansættelsessamtaler, når nyt personale skal ansættes. 

1 rådsmedlem på skift deltager altid i festudvalget ved årets forskellige fester og arrangementer. 

Rådsmedlemmerne skal medvirke ved planlægningen af evt. nye aktiviteter i centret. 

Ændringer af vedtægter, formål og opgaver kan vedtages af dagcenterrådet ved alm. stemmeflertal.  

Til møderne kan indkaldes deltagere udefra, hvis det skønnes nødvendigt. 

 

 

Gentofte d.1.marts 2006. 


