
 
Vedtægter for organisationen 

Selvejenetværket 
 
 
 
§ 1.   Navn 
 
Sammenslutningens navn er: 
Selvejenetværket for selvejende omsorgs- og plejeenheder tilknyttet Københavns Kommune. 
 
 
§ 2.   Hjemsted 
 
Selvejenetværkets hjemsted er Københavns Kommune 
 
 
§ 3.  Formål og medlemmer 
 
Stk. 1.: Selvejenetværket har til formål at varetage medlemmernes interesser i forhold til Københavns 
Kommune, øvrige offentlige myndigheder og samarbejdspartnere gennem rådgivning i forhold til 
driftsoverenskomster, byggeprojekter, samarbejdsaftaler, kommercielle kontrakter, personaleforhold mv. 
 
Stk. 2.:  Formålet er også at profilere de tilknyttede selvejende omsorgs- og plejeenheder i forhold til 
politikere – herunder KL -, kommunen og borgerne i København og at skabe gode muligheder for 
erfaringsudveksling om varetagelse af pleje- og omsorgsopgaven gennem regelmæssige møder, hvor 
medlemmerne på skift er værter samt gennem kursusvirksomhed for bestyrelse, daglige ledere og evt. 
medarbejdere. Kurserne afholdes hos medlemmerne og kostpris pr deltager betales af hvert enkelt medlem. 
 
Stk. 3.:  Som medlemmer optages selvejende omsorgs- og plejeenheder, der har driftsoverenskomst med 
Københavns Kommune. 
 
Stk. 4.: Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. 
 
    
 § 4.    Repræsentantskabet     
 
Stk. 1.: Repræsentantskabet er Selvejenetværkets øverste myndighed. 
 
Stk. 2.: Repræsentantskabet består af 2 repræsentanter fra hvert medlem.  
 
Stk. 3.: Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 1. juni. 
 
Stk. 4.: Repræsentantskabsmødet indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse kan ske pr. e-
mail. 
 
Stk. 5.: Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal indeholde mindst følgende punkter:  
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
4. Indkomne forslag  
5. Fremlæggelse af budget og kontingent for det efterfølgende år 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor 



 
8. Eventuelt. 
 

Stk. 6.: Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt være sekretariatet i hænde 
senest 2 uger før mødets afholdelse. Indkomne forslag udsendes til repræsentantskabets medlemmer senest 1 
uge før mødets afholdelse. Udsendelse kan ske pr. e-mail. 
 
Stk. 7.: Medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter træffer repræsentantskabet sine beslutninger ved 
almindeligt stemmeflertal. 
 
Stk. 8.: Referat fra repræsentantskabsmødet fremsendes til alle medlemmer senest 1 måned efter mødets 
afholdelse. 
 
  
§ 5.  Kontingent og regnskab    
 
Stk. 1.: Medlemskontingentet fastsættes hvert år af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. 
 
Stk. 2.: Årsregnskabet følger kalenderåret og revideres af revisor, der vælges af repræsentantskabet. 
 
Stk. 3.: For Selvejenetværkets forpligtelser hæfter alene Selvejenetværkets økonomi.  
 
 
§ 6.  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
 
Stk. 1.: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning eller hvis en tredjedel 
af repræsentantskabets medlemmer skriftligt begærer det. 
 
St. 2.: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes senest 14 dage efter, at ønsket med motiveret 
dagsorden er kommet til bestyrelsens kendskab. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt 
med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse kan ske pr. e-mail. 
 
Stk. 3.: På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kan der alene træffes beslutning om de forhold, der 
har foranlediget mødets afholdelse. 
 
 
§ 7.  Bestyrelsen                                                          
 
Stk. 1.: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 
 Formand valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer for 2 år. 

4 medlemmer valgt for 2 år af og blandt repræsentantskabets medlemmer således at der vælges 
2 hvert år. 

 
Stk. 2.: Formanden vælges i ulige år. 
 
Stk. 3.: Der vælges 2 suppleant hvert år for 1 år.  
 
Stk. 4.: Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en kasserer. 
 
Stk. 5.: Bestyrelsen varetager de daglige forretninger herunder forhandlinger med myndigheder og 
samarbejdspartnere. 
 
Stk. 6.: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab og årsberetning i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende lovbestemmelser. 
 



 
Stk. 7.: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed bortfalder forslaget. 
 
Stk. 8.: Bestyrelsen skal føre protokol over repræsentantskabets og bestyrelsens møder. 
 
Stk. 9.: Bestyrelsen ansætter en forretningsfører på timelønsbasis, der med bestyrelsens godkendelse kan 
indhente supplerende sekretariatsbistand. 
 
 
§ 8.  Tegningsret 
 
Stk. 1.: Selvejenetværket forpligtes af formand eller næstformand sammen med forretningsføreren. 
 
Stk. 2.: Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
§9.  Videnspersoner 
 
Stk. 1.: Det er muligt at knytte personer med særlige faglige eller politiske kompetencer til Selvejenetværket. 
Disse deltager i de fælles møder og i repræsentantskabsmødet med taleret. 
 
Stk. 2.: Videnspersonerne udpeges af repræsentantskabet.  
 
 
§ 10.  Vedtægtsændring 
 
Stk. 1.: Ændringer af vedtægter kan ske på et ordinært repræsentantskabsmøde med mindst 2/3 flertal af de 
tilstedeværende stemmeberettigede. Hvis forslaget får en stemmeflerhed på mindre end 2/3 af de 
tilstedeværende stemmeberettigede, kan der efterfølgende indkaldes til et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen om vedtægtsændring kan ske med almindeligt flertal.  
 
 
§ 11.  Ophør 
 
Stk. 1.: Såfremt Selvejenetværket ophører med sit virke, vil dets nettoformue være at anvende til gavn for 
plejepatienter eller formål, der kan sidestilles hermed i Københavns Kommune. 
 
 
Således vedtaget på Repræsentantskabsmødet  14. juni 2016 
 
 
 
___________________________                                       ___________________________   
                  Dirigent                                                                                Formand 
               Troels Behr                                                                    Svend Erik Christiansen           


