
Vedtægter for Centerrådet i A – Huset Rønde 

Formål: 

Centerrådet er øverste myndighed i forhold til aktiviteter i A – Huset. 

Centerrådet fungerer som det styrende organ for de åbne aktiviteter. 

Centerrådet fungerer som talerør for centrets brugere. 

Centerrådet arbejder for at skabe et miljø, hvor der i videst mulig omfang tages hensyn til den 

enkelte brugers ønsker, behov og interesser for aktiviteter og fællesskab. 

Centrerådet er i samarbejde med lederen af VTA i Syddjurs kommune. 

 

Sammensætning: 

Centerrådet består af 5 - 7 medlemmer, samt 2 suppleanter. 

Suppleanterne kan deltage i møderne uden stemmeret. 

 

Opgaver og kompetence:  

Centerrådet koordinerer ønsker og behov for aktiviteter blandt lokalområdets pensionister, 

efterlønsmodtagere og førtidspensionister. 

Centerrådet medvirker til at igangsætte og fremme frivillige indsats i A – Huset. 

Centerrådet koordinerer initiativer og aktiviteter på tværs af interesser og grupper. 

Centerrådet står for X antal aktiviteter om året: 2 – 3 underholdning foredrag/musik, 

Palmehaveaften, Valdemarsdag, julehygge og julefrokost. 

Centerrådet står for alt bookning i A – Huset. 

Centerrådet står for A – Husets hjemmeside: www.ahusetlillerup.dk. 

Centerrådet er ansvarlig for alt i huset undtaget selve huset og rengøring. 

Centerrådet udfærdiger en månedsavis, som ligger klar i A – Huset og Byens hus senest den sidste 

onsdag i måneden. Månedsavisen ligger ligeledes på A – Husets hjemmeside. Evt. Nyheder og 

ændringer skrives så vidt muligt i Adresseavisen. 

 

Valg: 

Centerrådet holder åbent hus og valg i august/september. 

Stemmeberettigede og valgbar er alle personer på 60 år og derover samt førtidspensionister. Der 

kan afgives stemme via fuldmagt. Såfremt en kandidat ikke har mulighed for at deltage i valgmødet, 

kan vedkommende give en skriftlig tilkendegivelse til Centerrådet. 

Valgperioden er på 2 år, halvdelen af centerrådet vælges hvert andet år. Suppleanterne vælges for 1 

år. 

Økonomi: 

For at deltage i A – Huset aktiviteter, betales 2 x 200 kr pr. år dvs. 400 kr. årligt. Lillerupborgerne 

skal ikke betale, hvis de alene er med til ”Hygge – samvær Lillerupborgerne”. Det indkomne beløb 

bruges til aktiviteter, indkøb, vedligeholdelse af materialer og inventar mm. 

Opløsning:  

Såfremt centerrådet bliver nedlagt og aktiviteterne stopper, overlades det til det siddende centerråd 

at træffe afgørelse om anvendelsen af eventuelle økonomiske midler og andre aktiver, dog skal 

disse gives til sociale formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtager til gode. 
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