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S 1. Ejerforhold

Egedal Kommune (i det følgende benævnt Kommunen) har indgået en aftale med
Bente Doris Pedersen, Peter Petersen, Sandals Fond og Eva og Carl Emil Mortensens
Fond (i det følgende benævnt Fonden), hvorefter Kommunen har forpligtet sig til at
drive Fondens ejendom HEP-Huset, Carlsbergvej 4, Stenløse, som et ældrehus.

S 2. Formål og anvendelse

2.L. HEP-Husets formål er at være mødested for ældre, der er fyldt 60 år, ogleller
handicappede bosiddende i Egedal Kommune i forbindelse med sociale aktiviteter og
arrangementer.

2.2. HEP-Huset skal anvendes til ovennævnte lovlige, kommunale formål. HEP-Huset må
ikke anvendes til private eller kommercielle formå|.

2.3. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende anvendelsen af HEP-Huset afgøres af HEP-
husets Brugerbestyrelse, jf. 5 4. Kommunens Center for Sundhed og Omsorg er
brugerbestyrelsen behjælpelig med vurderingen af sådanne Wivlsspørgsmå|.

5 3. Brugere

3.1. Brugere af HEP-Huset er alle ældre, der er fyldt 60 år, eller handicappede bosiddende
iEgedal Kommune.

S 4. Administration og daglig drift

4.L. En valgt brugerbestyrelse varetager den daglige drift af HEP-Huset, dog under tilsyn
af Kommunen. Der henvises i den forbindelse til særskift administrationsaftale indgået
mellem Brugerbestyrelsen og Kommunen.

4.2, Brugerbestyrelsen er dialogpartner i forhold til Kommunen og omverdenen. Aktiviteter
og a rra ngementer til rettelæg g es af Bru gerbestyrelsen.

4.3 Al henvendelse til Kommunen angående driften af HEP-Huset skal ske til Kommunens
Center for Ejendomme og Intem Service, medmindre andet særskilt er angivet.

S 5. Brugerbestyrelsens sammensætning

5,1, HEP-Huset administreres og drives af en Brugerbestyrelse på 9 medlemmer og
minimum 1 og op til 3 suppleanter.

5.2. Brugerbestyrelsens medlemmer vælges for 2 3r ad gangen og suppleanter for 1 år ad
gangen ved almindeligt stemmeflertal. Stemmeberettigede og valgbare er brugere af
HEP-Huset, der på valgdatoen er 6O år elter derover eller handicappet.

5.3. Formand og næstformand må ikke være på vatg samtidig. Ligeledes må formanden og
kassereren heller ikke være på valg samtidig.

5.4. Genvalg kan finde sted. Brugerbestyrelsen kan med simpelt stemmeflertal forlænge et
bestyrelsesmedlems funktionsperiode med op til 1 år.
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Ændring af antallet af medlemmer i Brugerbestyrelsen kan besluttes med almindeligt
stemmeflertal på et brugermØde. Det skal i den forbindelse af hensyn til kontinuiteten
sikres, at et mindretal af Brugerbestyrelsens medlemmer vælges for en l-årig periode
og et flertal for en 2-ång periode. Hercfter finder 5 5,3. anvendelse, jf. S 5.2.

Brugerbestyrelsen kan vælge personer, der ikke er medlem af brugerbestyrelsen, til
at varetage specielle opgaver. Disse personer kan deltage i brugerbestyrelsens
møder, dog uden stemmeret.

Brugerbestyrelsens møder

Brugerbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.

Brugerbestyrelsen aflrolder møde minimum 6n gang i layartalet, og når et flertal af
Brugerbestyrelsens medlemmer ønsker det.

Brugerbestyrelsens møder indkaldes skriftligt (evt. e-mail) med mindst 8 dages varsel
med angivelse af dagsorden. Formanden skal sikre, at alle medlemmer indkaldes.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I titfælde af stemmelighed er
formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Brugerbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.

Der føres en protokol, hvori der skrives referat af det på møderne vedtagne. Et kort
resum6 af protokollen opsættes på opslagstavlen i HEP-Huset.

Kommunen kan uden at have stemmeret deltage i Brugerbestyrelsens møder.

Økonomirske dispositioner

Brugerbestyrelsen er af Kommunen bemyndiget til at forestå den daglige drift af HEP-
Huset, herunder godkende almindeligt forekommende udgifter i denne forbindelse.

Brugerbestyrelsen er herudover bemyndiget til at aflrolde mindre udgifter til
sædvanlige småreparationer af ejendommen. Der henvises til særskiit
administrationsaftale mellem Kommunen og Brugerbestyrelsen.

Brugernes benyttelse af huset i det daglige skal være vederlagsfri.

Tegningsret

til at tegne Kommunen i anliggender
af Kommunen Uldelte
Kommunen og Brugerbestyrelsen.

Brugerbestyrelsen kan meddele fuldmagt til et andet medlem af Brugerbestyrelsen.

Brugemrøde

Der afholdes brugermøde hvert år i maj måned. Brugerbestyrelsen indkalder til
brugermødet ved opslag i HEP-Huset og på hjemmesiden www.hephuset.dk.
Indkaldelse skal ske mindst 4 uger før brugermødets aftroldelse.



9.2. Brugerne kan indsende forslag til drøftelse på brugermødet. Forslag skal være
Brugerbestyrelsen i hænde senest 2 uger før brugermødets aftroldelse og skal
offentliggøres ved opslag i HEP-Huset og på hjemmesiden.

For så vidt angår forstag om ændring af nærværende vedtægt, skat Brugerbestyrelsen
forinden brugermødets afholdelse rette henvendelse til Kommunen.

9.3. Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Brugerbestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Drøftelse af indkomne forslag.
4. Valg af medlemmer til Brugerbestyrelsen samt suppleanter.
5. Eventuelt.

9.4. Alle beslutninger på brugermødet træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de
stemmeberettigede deltagere på brugermødet, jf .5 5.2. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

9.5. Der udfærdiges referat af brugermødet, som underskrives af dirigenten og den
indkaldende formand for Brugerbestyrelsen. Kopi af referatet sendes til Kommunen
senest 4 uger efter mødets afholdelse.

S fO. Ekstraordinært brugennøde

10.1. Ekstraordinært brugermøde afholdes, når Brugerbestyrelsen finder anledning dertil,
når Kommunen finder anledning dertil, når det er bestemt i nærværende vedtægt,
eller når det er blevet besluttet på et tidligere aftroldt brugermøde.

LO.2. Brugerbestyrelsen eller Kommunen indkalder til det ekstraordinære brugermøde ved
opslag i HEP-Huset og på hjemmesiden www.hephuset.dk. Indkaldelsen skal ske med
mindst 2 ugers varsel og skal angive tid og sted for det ekstraordinære brugermøde.
Med indkaldelsen skal endvidere følge det eller de forslag, der har givet anledning til
det ekstraordinære brugermøde, Såvel Kommunen som Brugerbestyrelsen skal
informeres om indkaldelse til ekstraordinære brugermøder.

10.3. Der udfærdiges referat af det ekstraordinære brugermøde, som underskrives af
dirigenten og den indkaldende part. Kopi af referatet sendes til hhv. Kommunen og
Brugerbestyrelsen senest 4 uger efter mødets aftroldelse.

g 11. Udlån

11.1. HEP-Huset kan kun ud6nes til sociate arangementer til gavn for alle ældre og
handicappede i Egedal Kommune, jf- S 2.

LL.2. Brugerbestyrelsen tildeler lokaler for 6n sæson ad gangen. En sæson løber fra L.
august - 31. juli.

11.3. I januar måned indkalder Brugerbestyrelsen ved opslag i HEP-Huset og ved
annoncering på www. hephuset.dk samt så vidt muligt i lokalpressen ønsker fra
brugerne om lokaler og tider til aKiviteter i den kommende sæson (1. august - 31.
juli).

Ansøgningsfristen fastsættes i ovenstående opslag og på hjemmesiden til at være
senest 1, marts.
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Brugerbestyrelsen fordeler i marts/april måned de indkomne ønsker for den
kommende sæson.

Fordelingen af lokaler meddeles normalt i april måned for den kommende sæson (1.
august - 31. juli).

Såfremt flere brugere ansøger om det samme lokate på samme tidspunkt, gælder
principperne som beskrevet i nedenstående pkt. 11.5.

I tilfælde af at et ønske om lokaletildeling ikke kan imødekommes, forhandles der om
andre tidspunkter eller muligheder.

Så vidt muligt tildeles brugerne de lokaler og tider, de havde i den forudgående
s:Eson. Det er dog en forudsætning, at de pågæHende brugere har gjort brug af
lokalet på aet pågældende tidspunkt i den forudgående s:Eson.

Den bruger, der har søgt om lokale i HEP-Huset, kan påtlage Brugerbestyrelsens
beslutning til Kommunens Center for Sundhed og Omsorg, der træffer den endelige
afgørelse.

Brugerbestyrelsen fiastsætter betingelser for lån af lokaler i HEP-Huset.

S 12. Ordensreglement

L2.L. Brugerbestyrelsen fastsætter ordensreglement for HEP-Huset. Reglementet sendes til
Kommunen.

S 13. Underskrifter

Dato:

For Brugerbestyrelsen, H EP-Huset: For Eged mmune:

rd, borgmester

næstformand Lars Wilms, Kommunaldirektør


