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Vedtægter for brugerrådet i  

Vallensbæk Idrætscenter 

§ 1 

Vallensbæk Idrætscenter 

Stk. 1. Vallensbæk Idrætscenter er en kommunal institution under Vallensbæk Kommune. Under 

Vallensbæk Idrætscenter hører kommunens svømmehal. 

Stk. 2. Lederen af idrætscentret har ansvaret for den daglige drift, herunder økonomi og 

personaleanliggender, inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer. 

Stk. 3. Brugerne af Vallensbæk Idrætscenter har indflydelse på driften i overensstemmelse med 

nedenstående bestemmelser.  

§ 2 

Brugerrådet 

Stk. 1. I Vallensbæk Idrætscenter nedsættes et brugerråd.  

Stk. 2. Formålet er at medvirke til dialog og samarbejde mellem de forskellige parter i idrætscentret. 

Arbejdet i brugerrådet skal sikre brugerne viden om idrætscentrets tilbud, drift og udvikling og mulighed for 

at komme med ideer, forslag og lignende. Og brugerrådet skal sammen med idrætscentrets leder søge at 

skabe de bedste betingelser for alle brugere af idrætscentret. 

Stk. 3. Lederen har ansvaret for, at brugerrådet informeres og får mulighed for at øve indflydelse på 

væsentlige beslutninger vedrørende idrætscentrets drift.  

§ 3 

Rådets sammensætning 

Stk. 1. Brugerrådet består af følgende medlemmer: 

• 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen  

• 3 repræsentanter for VI39, der er fyldt 18 år, som repræsenterer henholdsvis inde-, ude- og 

vandsport  

• 1 ung repræsentant for VI39, der er fyldt 15 år men er under 18 år  

• 1 repræsentant for Ældresagen/seniormotionisterne 

• 1 repræsentant for centrets øvrige brugere 

• 1 repræsentant for Vallensbæk Skole 

• 1 repræsentant for medarbejderne 

Stk. 2. Lederen af Vallensbæk Idrætscenter deltager i brugerrådets møder, men har ikke stemmeret.  
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§ 4 

Rådets funktionsperiode 

Stk. 1. Brugerrådets funktionsperiode er to år, fra 1. januar det ene år til 31. december året efter. Den 

første funktionsperiode er dog fra 1. juni 2016 til 31. december 2017. 

§ 5 

Valg af medlemmer til rådet 

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen vælger sine repræsentanter på kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 

De vælges for fire år svarende til den kommunale valgperiode (og til to af rådets funktionsperioder). 

Kommunalbestyrelsen vælger dog første gang sine repræsentanter i foråret 2016, sådan at de kan fungere 

fra den 1. juni 2016 til den 31. december 2017 (resten af den kommunale valgperiode).  

Stk. 2. De øvrige medlemmer vælges for to år. Den unge repræsentant vælges dog kun for et år. VI 39 og 

seniormotionisterne tilrettelægger selv udpegning af medlemmer, sådan at disse kan fungere fra den 1. 

januar det følgende år til den 31. december året efter. Den unge repræsentant vælges dog hvert år i 

november og fungerer fra den 1. januar det følgende år til den 31. december samme år. Medlemmerne 

vælges dog første gang i foråret 2016, sådan at de kan fungere fra den 1. juni 2016 til den 31. december 

2017, den unge repræsentant dog kun til den 31. december 2016. 

Der kan være tale om et fælles valgmøde eller møder for hver af de øvrige grupper af brugere, der skal 

vælge en repræsentant. Idrætscentrets leder tager om nødvendigt initiativ til mødernes afholdelse og 

sørger for indkaldelse. 

Stk. 3. Den person, der ved valget, jf. stk. 2, opnår flest stemmer, er valgt. 

Stk. 4. De personer, der kan vælges, jf. stk. 2, er personer, som er henholdsvis medlem af VI39, der er fyldt 

18 år, medlem af VI39, der er fyldt 15 år, men er under 18 år, medlem af Ældresagen/seniormotionisterne, i 

øvrigt bruger af centret, tilknyttet Vallensbæk Skole eller medarbejder. Personerne skal, bortset fra det 

unge medlem af VI39, være fyldt 18 år.  

Stk. 5. De personer, der kan vælge, jf. stk. 2, er de samme som nævnt i stk. 4. Hver især kan de stemme på 

én repræsentant for den kategori, de selv tilhører.   

Stk. 6. For hvert medlem vælges en personlig stedfortræder. Stedfortræderen for et medlem, der er valgt 

af Kommunalbestyrelsen, vælges af Kommunalbestyrelsen. Stedfortrædere for de øvrige medlemmer er de 

personer, der ved valgene, jf. stk. 2, opnår næst flest stemmer.  

Stk. 7. Hvis et medlem, jf. stk. 2, ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, udtræder 

vedkommende af brugerrådet. 

Stk. 8. Stedfortræderen deltager i et brugerrådsmøde i tilfælde af medlemmets forfald. Hvis medlemmet i 

løbet af funktionsperioden udtræder af brugerrådet, indtræder stedfortræderen i rådet.  
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Stk. 9. I tilfælde af, at både et medlem og stedfortræderen udtræder af brugerrådet i løbet af 

funktionsperioden, foretages suppleringsvalg af samme personkreds, som har valgt medlemmet og 

stedfortræderen. 

§ 6 

Brugerrådets formand og næstformand 

Stk. 1. Brugerrådet vælger selv sin formand og næstformand.  

Stk. 2. Valget finder sted på rådets første møde i funktionsperioden og har virkning for hele perioden. 

Stk. 3. Medlemmet, der er udpeget af medarbejderne, og det unge medlem af VI39 kan ikke vælges som 

formand eller næstformand. 

 

§ 7 

Møder 

Stk. 1. Brugerrådet udøver sin virksomhed i møder. 

Stk. 2. Der holdes fire møder om året (fordelt over året). Herudover holdes møder, når brugerrådets 

formand eller idrætscentrets leder finder det fornødent at indkalde brugerrådet. Det kan f.eks. være, når 

brugerrådet skal have mulighed for at udtale sig om sager, jf. § 8, stk. 4. 

Stk. 3. Formanden leder møderne. I formandens fravær ledes mødet af næstformanden. Hvis hverken 

formanden eller næstformanden deltager i mødet, ledes det af idrætscentrets leder. 

Stk. 4. Idrætscentrets leder fungerer som sekretær for rådet. Lederen fastsætter i samarbejde med 

formanden tid og sted for møderne og indkalder til møderne. Lederen udsender endvidere en dagsorden til 

medlemmerne af brugerbestyrelsen. Dagsordenen udsendes senest 7 dage inden mødet. 

Stk. 5. Medlemmerne af brugerrådet kan fremsende forslag til dagsordenen. Forslag skal være formanden 

og idrætscentrets leder i hænde senest 14 dage inden mødet. 

Stk. 6. Hvis et medlem er forhindret i at deltage, indkaldes stedfortræderen. 

Stk. 7. Brugerrådet træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. I 

tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 8 Idrætscentrets leder udarbejder et beslutningsreferat fra møderne. Af referatet skal det fremgå, 

hvem der har deltaget i mødet, hvilke beslutninger, der er truffet, og hvem der har stemt hvad. Referatet 

godkendes på mødet. Referatet gøres tilgængeligt for brugerne ved ophængning i idrætscentret og 

offentliggøres på idrætscentrets hjemmeside. Referatet offentliggøres senest 14 dage efter mødets 

afholdelse. 

Stk. 9. Møderne er åbne for offentligheden. Brugerbestyrelsen kan dog bestemme, at en sag skal behandles 

for lukkede døre, hvis den rummer fortrolige oplysninger, eller hvis det i øvrigt findes nødvendigt på grund 

af sagens beskaffenhed. 
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§ 8 

Brugerrådets opgaver og kompetence 

Stk. 1. Brugerrådet er et dialogforum, der via møder skal sikre brugerne viden om idrætscentrets tilbud, 

drift og udvikling og mulighed for at komme med ideer, forslag og lignende.  

Stk. 2. Idrætscentrets leder orienterer på møderne brugerrådet om forhold i idrætscentret af interesse for 

brugerne. 

Stk. 3. Brugerrådet kan fremkomme med ideer og stille forslag vedrørende idrætscentrets tilbud, drift og 

udvikling. 

Stk. 4. I forbindelse med politisk behandling af sager i Vallensbæk Kommune, som har betydning for 

idrætscentrets drift, udvikling, fremtid m.v. skal brugerrådet have mulighed for at udtale sig. Brugerrådet 

kan i sådanne tilfælde afgive bemærkninger, der tages med i den videre politiske behandling.  

 

 

 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


