Strandlyst Boliger, Lundeborg
Vedtægter og Driftsoverenskomst.

Vedtægter for den selvejende institution
Strandlyst Boliger, Lundeborg.

§ 1.
Strandlyst Boliger, Lundeborg er en selvejende institution, der drives i lejede plejeboliger og
servicearealer beliggende Strandstien 1, Lundeborg, 5874 Hesselager.
§ 2.
Den selvejende institution har til formål at drive plejecentret, herunder skabe et hjemligt miljø
med mindst muligt institutionspræg og mest mulig hensyntagen til beboernes individuelle behov for
pleje og omsorg.
Vedrørende visitation til plejeboligerne henvises til driftsoverenskomst indgået mellem Svendborg
Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution.
§ 3.
Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse
og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af plejecentret.
§ 4.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der udpeges af byrådet.
Medlemmerne vælges for en 4 årig periode svarende til byrådets almindelige valgperiode.
For hvert medlem udpeges en personlig suppleant.
Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand og næstformand.
De af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være bosiddende i Svendborg Kommune.
§ 5.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det findes ønskeligt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der afholdes mindst 4 møder årligt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Beslutningen træffes ved simpelt stemmeflerhed, jfr. dog § 7.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen fører protokol over sine møder og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt:
- Leder
- Personalerepræsentant
- Repræsentanter fra Bruger- Pårørenderådet
- Direktørområdet Social og Sundhed
- Eventuelt øvrige
deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 6.
Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender
varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder
for institutionsledelse og -drift, fastlagt ved overenskomst med Svendborg Kommune.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift,
kræver bestyrelsens tilslutning.
Indgåelse og ophævelse af overenskomst mellem den selvejende institution og Svendborg
Kommune kræver bestyrelsens tilslutning.
Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder under forbehold af godkendelse af
Svendborg Kommune. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af
institutionens øvrige personale, samt udarbejder kompetenceplan for den daglige ledelse.
§ 7.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra
mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.
Ændring af denne vedtægt kræver tilslutning fra mindst 4 bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse af Svendborg Kommune.
§ 8.
Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler.
Institutionen følger med hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision reglerne i lov
om kommunens styrelse.
§ 9.
I tilfælde af ophævelse af den selvejende institution skal kapitalen med godkendelse af Svendborg
Kommune anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål i Svendborg Kommune.
§ 10.
Der er indgået driftsoverenskomst med Svendborg Kommune jfr. bestemmelserne i Serviceloven og
Retssikkerhedsloven.
§ 11.
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2014 og erstatter tidligere vedtægter godkendt i
Sammenlægningsudvalget, den 18. december 2006.

Vedtaget på bestyrelsesmøde i Strandlyst Boliger den 2. oktober 2013.

