
 

 

GENTOFTE KOMMUNES DAGCENTERADMINISRTRATION 

  

Vedtægter, formål og opgaver for dagcenterråd. 

  

Formål med dagcenterrådet  

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. 

 

Vedtægter: 

1. 

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

dagcentergæster. Samt 1 suppleant for hver dag. 

Den daglige leder, samt 1 medarbejderrepræsentant valgt af medarbejderne. 

 2. 

Der er faste punkter til møderne: Daglig leder har informationspunkter, samt punkter til fælles debat. Så 

vidt muligt aftales det på forgående møde, hvis et større fælles emne tages op ved næstkommende møde. 

Punkter til mødet gennemgås for alle ugedage. Repræsentanterne har indhentet emner fra gæsterne.    

 3. 

Rådet holder ordinært møde 8 gange årligt – dog ikke juli og december. Derudover holdes 2 møder årligt, 

hvor både repræsentanter og suppleanter deltager. Møderne planlægges for et år af gangen. Suppleantens 

adviseres hurtigst muligt, hvis vedkommende skal deltage når repræsentanten er fraværende. 

Der er kan indkaldes til ekstraordinære møder med 1 uges varsel, når mindst 2 af rådsmedlemmerne 

ønsker det. Der skal vedlægges en motiveret dagsorden. 

 4. 

Rådsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen i april måned ved en skriftlig afstemning. Man kan 

genopstille til posten. Det nyvalgte råd tiltræder 1.maj. 

Rådsmedlemmerne har tavshedspligt. 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. 

Medarbejderrepræsentanten tager referat på møderne. Referatet sættes op på opslagstavlen og seneste 

referat kommer i Vennerslund bladet. Såfremt dagcenterrådet har bemærkninger til ordlyden rettes der 

hurtigst muligt henvendelse til den daglige leder. 

 

 

 



 

 

 

 

Formål med dagcenterrådet  

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 centrale opgave er være talerør for de gæster, som ikke er repræsenteret i rådet, 

hvoraf nogle vil have brug for aktivt at blive spurgt ind til i forhold til ønsker og behov.  

Gæsternes mange forskellige ønsker og behov præsenteres på møderne og tages i betragtning ved 

beslutninger om tilrettelæggelse af aktiviteter målrettet gæsterne.  

Alle dagcenterrådsrepræsentanter har til enhver tid mulighed for at referere fra samtaler og ytringer fra 

gæsterne forskudt for dagcentermøderne, når emnet er relevant for oplevelsen af aktiviteterne på centret. 

Rådsmedlemmerne orienteres løbende om nye tiltag i dagcentrets aktiviteter og funktioner og kan komme 

med input til centrets udvikling. 

Ved eventuelle klager til centret medinddrages rådet i behandlingen af disse, når klagen har en generel 

karakter. 

Rådsmedlemmerne har en aktiv rolle ved modtagelse af nye gæster. Nye gæster gøres bekendt med rådets 

arbejde og får støtte til at blive inkluderet socialt. 

1 rådsmedlem på skift deltager ved ansættelsessamtaler, når nyt personale skal ansættes og orienteres om 

dette i god tid. 

Rådsmedlemmerne deltager i planlægning af ferietur og større fester. 

Til møderne kan indkaldes deltagere udefra, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, som led i at behandle en 

sag eller et emne på en mere kvalificeret måde. 

 

 

Ledelsen forbeholder sig ret til at lave eventuelle ændringer i vedtægterne: Disse vil blive præsenteret og 

gennemgået for dagcenterrådet. 
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