
Vedtægter og forretningsorden for beboer og pårørenderådet Albertshøj 
plejecenter. 

§1 Formål 

Møderne skal medvirke til at sikre og styrke dialogen mellem beboer, pårørende og personalet, samt skabe 

åbenhed og øge beboerinddragelsen. 

Desuden kan rådet medvirke til udvikling og til at tage initiativer for at bedre forholdene på Albertshøj 

plejecenter - eks. inden for pleje og omsorg, kost, arbejdsrutine, aktiviteter og samvær. 

Rådet kan udelukkende diskutere og kommentere, i sager af generelle karakter og kan ikke behandle 

personsager. 

§2 Sammensætning 

En Beboerrepræsentant fra hver gruppe   

En Pårørenderepræsentant fra hver gruppe 

En Repræsentant fra ældrerådet 

En Repræsentant fra Albertshøj venner 

En Leder af plejeboligområdet 

En Afdelingsleder 

En referent fra administrationen 

Består rådet af mindre en 5 beboer og pårørende repræsentanter, kan lederen af plejeboligområdet, forslå 

at der afholdes valg.  

 

§3 Valg 

• Rådets medlemmer vælges for 2 år af gangen, der afholdes valg i lige år.  

• Som udgangspunkt skal der findes 8 beboerrepræsentanter og 8 pårørenderådsrepræsentanter.  

• Såfremt der ikke kan findes en repræsentant fra hver gruppe, kan der vælges en fra en anden gruppe. 

• Udover medlemmerne vælges der også suppleanter på en nummereret liste. Suppleanterne indtræder i 

rådet som ordinært medlem for resten af valgperioden, hvis et medlem udtræder. 

• Leder af plejeboligområdet er ansvarlig for valgets afvikling.   

• Hver beboer har en stemme 

• Alle beboerne og den pårørende som beboeren ønsker er valgbar. 

• Ældrerådet og Albertshøj venner udpeger selv deres repræsentant. 

• I tilfælde at medlemmets tilknytning til plejecentret ophører, udtræder medlemmet af rådet. 

 

§4 Møderne 

Der afholdes 2 møder om året, hhv. marts og september 

På mødet i september afholdes der budgetgennemgang med OK-Fonden en timer før, altså fra kl. 16-17, til 

dette møde kan alle beboer og pårørende deltage.  

På årets sidste møde aftales der datoer for det næste års møder. 



Vedtægter og forretningsorden for beboer og pårørenderådet Albertshøj 
plejecenter. 

§5 dagsorden og referat 

Dagsorden udarbejdes af lederen af plejeboligområdet og udsendes 4 uger før mødet.  

Forslag til dagsorden, skal sendes til administrationen senest 14 dage inden mødet.   

Mødeindkaldelser, dagsorden og referat vil fremgå af opslagstavler eller skærme i opholdsstuerne og 

uddeles i  alle beboere på Albertshøj Plejecenters postkasser. 

Referat lægges på hjemmesiden for Plejeboligområdet.  

http://www.plejebolig.albertslund.dk/albertshoej/beboer-og-paaroerendemoeder/ 

§6 Økonomi – Ok fonden 

I henhold til  Almenboliglovens kapitel 2 – Beboerdemokrati skal der fremlægges driftsbudget og 

årsregnskab en gang om året. OK fonden er ansvarlig for udførsel af dagsorden samt fremlæggelse af 

regnskab og budget. 

OK fonden fremsender dagsorden, regnskab og budget til leder af plejeboligområdet ca. en måned før 

mødet.  Lederen af plejeboligområdet er ansvarlig for vider sendelse af dette til alle beboer og pårørende, 

samt for udførsel af referat fra mødet. 
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