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Vedtægter 

for 

”Friplejehjemmet Bedsted Thy” 

CVR nr. 3263 2378 

 
 
 
 

 
§ 1. Navn, hjemsted og formål. 

 
Navnet er ”Friplejehjemmet Bedsted Thy, Tværgade 7, 7755 Bedsted Thy. 
 
Friplejehjemmet har til formål at virke, som et plejehjem for borgere, der er visiteret til en plejebolig efter lov 
om friplejeboliger, samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Friplejehjemmet drives 
på ”non-profit-basis”. 
 
Friplejehjemmet skal til enhver tid drives efter det for hjemmet vedtagne værdigrundlag, som er ”vær mod 
andre, som du ønsker andre skal være mod dig.” 
Hjemmet skal være et trygt og rart sted, at bo, arbejde og besøge. Plejeydelser til beboerne tager 
udgangspunkt i hver enkel beboers behov og ydes i medmenneskelig og respektfuld ånd. 
 

§ 2. Stiftelsen 

 

Friplejehjemmet er selvejende, med eget regnskab og er stiftet af Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thy og 
har som nævnt i § 1 til formål, at drive friplejehjem på ”non-profit-basis” på det tidligere kommunalt drevne 
plejehjem Rønhedecentret i Bedsted, eller et andet egnet sted, efter reglerne om friplejeboliger. 

 

§ 3. Bestyrelsen 

 

Friplejehjemmets ledelse varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer, der vælges på følgende måde: 

 

Friplejehjemmets Venner vælger, hvert år på deres generalforsamling, 3 medlemmer og 1 suppleant til 
bestyrelsen for Friplejehjemmet, alle for en to års periode. Friplejehjemmets Venner besætter således 6 
pladser i bestyrelsen. Første år (2014) vælges tillige, for et år, 1 suppleant for de 3 bestyrelsesmedlemmer, 
som ikke er på valg. 

 

Friplejehjemmets beboere og pårørende vælger, i ulige årstal på ”Før sommerferiefesten”, blandt beboerne 
og deres pårørende 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for en periode af 2 år. 

 

Desuden vælges i marts i lige årstal, af og blandt medarbejderne ved Friplejehjemmet, 1 medlem og 1 
suppleant til bestyrelsen for en periode af 2 år. 

 

Bestyrelsen består således af 8 medlemmer. Alle med stemmeret. 

 

Friplejehjemmets leder deltager i alle bestyrelsesmøder. 

 

Bestyrelsen for Friplejehjemmet konstituerer sig hvert år, på det første ordinære bestyrelsesmøde efter 
afholdelse af den ordinære generalforsamling i Friplejehjemmets Venner. Bestyrelsen vælger formand, 
næstformand og sekretær. 

 

Bestyrelsen varetager Friplejehjemmets interesser udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen især, 
at føre tilsyn med, at Friplejehjemmets administrative og økonomiske anliggender varetages i 
overensstemmelse med institutionens formål og værdigrundlag. 



 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes dog, når formanden finder det 
fornødent eller minimum 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse sker skriftligt (evt. pr. mail) med 
angivelse af dagsorden og med minimum 8 dages varsel. De første år efter friplejehjemmets stiftelse tilstræbes 
ét bestyrelsesmøde hver måned og senere minimum 4 møder pr. år. 
 
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives på førstkommende møde. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af dets medlemmer er til stede. 
  
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne har forud for behandling af dagsorden, pligt til at underrette om ethvert forhold, der 
kan give anledning til inhabilitet. Bestyrelsen beslutter efterfølgende, om medlemmet er inhabil i behandling af 
et dagsordenpunkt. I påkommende tilfælde forlader den inhabile mødet under behandlingen af 
dagsordenpunktet. 
 
 
Bestyrelsen ansætter en leder til at drive Friplejehjemmet efter bestyrelsens anvisninger. 
Lederen ansætter og afskediger friplejehjemmets personale. 
Ved ansættelser medvirker min. 2 relevante personer fra personalegruppen. 
 

§ 4. Regnskab og formue 
 

Friplejehjemmets regnskabsår følger kalenderåret. 
 
Lederen sørger for at Friplejehjemmets revisor / administrator udarbejder udkast til årsregnskab inden 1. marts. 
Forslaget til årsregnskab forelægges Friplejehjemmets bestyrelse til godkendelse inden den ordinære 
generalforsamling i Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thy. 
 
Den af bestyrelsen valgte revisor / administrator kan til enhver tid forlange indsigt i Friplejehjemmets 
regnskabsbilag og beholdninger og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så 
henseende. 
 

 
§ 5. Tegning og hæftelse 

 
Friplejehjemmet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden for bestyrelsen (eller næstformanden) og et 
bestyrelsesmedlem i forening. 
 
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom tegnes friplejehjemmet dog alene af den samlede 
bestyrelse. De der er valgt på det pågældende tidspunkt. 
 
Der påhviler ikke bestyrelsen eller de af bestyrelsen nedsatte udvalg, nogen personlig hæftelse for de 
friplejehjemmet påhvilende forpligtelser. 
 

§ 6. Vedtægtsændringer 
 

Til ændring af nærværende vedtægter, evt. fusion eller lign. med andre foreninger eller institutioner, kræves 
vedtagelse på et bestyrelsesmøde med minimum 6 ud af 8 af de afgivne stemmer. Sådanne ændringer skal 
tillige godkendes af Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thys bestyrelse, før de er gældende. 
 

 
§ 7. Friplejehjemmets lovgrundlag. 

 
 
Friplejehjemmet Bedsted Thy er underlagt Friplejeboligloven. LBK nr 897 af 17/08/2011, 
(Friplejeboligloven) 
 
Oprindelig vedtaget: 
 



 
 
 
 
Historiske ændringer: 
 
I henhold til bestyrelsesreferat fra møde den 08. juli 2010 er navnet ”Friplejehjemmet Rønheden” ændret til 
”Friplejehjemmet Bedsted Thy”. CVR nr. uændret. 
  
I henhold til bestyrelsesreferat af møde den 26. juni 2012 er navnet ”Rønhedecentret slettet pr. 1. juli 2012 
og erstattet ”Friplejehjemmet Bedsted Thy”, idet ”Rønhedecentret” er nedlagt som kommunalt plejehjem 
ovennævnte dato. 
 
I henhold til bestyrelsesreferat af møde den 3. april 2013 er § 3 ændret m.h.t. konstituering. 
 
Vedtægtsændringen godkendt af Venneforeningens bestyrelse den 7. maj 2013. 
 
Vedtægterne er ændret, 
vedtaget af Friplejehjemmet Bedsted Thy’s bestyrelse på bestyrelsesmødet d. 12. december 2013, 
dagsordenspunkt nr. 7 
 
Og endelig vedtaget af Venner til Friplejehjemmet Bedsted Thys bestyrelse på bestyrelsesmøde d. 3-2-2014  
dagsordenspunkt nr. 4 
 
Vedtægtsændring 2016: 
24-2-2016 bestyrelsens dagsorden punkt. 6 og Venneforeningens bestyrelsesmøde 02-05-2016 punkt 4. 
Ændret valgperiode for beboer-pårørende – og medarbejderrepræsentant i Friplejehjemmets bestyrelse. Ny 
frist for bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet.  


