
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter for  

Foreningen KvaliKomBo 

 

 

 

 

 

 

Foreningens navn: 

Foreningen KvaliKomBo 
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(KvaliKomBo betyder: Kvalitet og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med nedsat fysisk og/eller 

psykisk funktionsevne.) 

 

Formål: 

 At forbedre udviklingsmulighederne og livskvaliteten hos mennesker med nedsat fysisk og/eller 

psykisk funktionsevne. 

 At bidrage til en personaleudvikling der er baseret på faglig viden og forståelse, så den enkelte 

medarbejder oplever sit arbejde som ansvars-og meningsfuldt, -og hvor den enkelte selv skaber 

nye udviklingsmuligheder. 

 At udbrede viden om – og udvikling af KvaliKomBo 

Hjemsted: 

Foreningen KvaliKomBo er oprindeligt stiftet som en udløber af et tværkommunalt projekt mellem de 

nordsjællandske kommuner Allerød, Fredensborg, Gribskov, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal. 

Foreningen har derfor hjemsted i Nordsjælland. 

Organisering: 

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen. 

Foreningen er organiseret som en paraplyorganisation med en bestyrelses og underliggende netværk. 

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse. 

Der udarbejdes kommissorier for bestyrelsen og de underliggende netværk. 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen består af 2 repræsentanter fra hvert af de underliggende netværk: ledernetværket, 

instruktørnetværket og det faglige netværk. 

Bestyrelsen kan dog bestå af kun 5 medlemmer. Dog skal de 3 underliggende netværk være repræsenteret. 

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. 

Suppleanter til bestyrelsen vælges ligeledes på generalforsamlingen og indstilles af de underliggende 

netværk. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. 

Bestyrelsesmøderne er åbne for foreningens medlemmer og der er taleret. 

Ledernetværket: 

Ledernetværket består af ledelsesrepræsentanter og evt. pædagogiske konsulenter fra de dag-og botilbud, 

der er medlemmer af foreningen.  
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Instuktørnetværket: 

Instruktørnetværket består af medarbejdere, der har været igennem kvaliKombogrunduddannelse, fra de 

dag- og botilbud, der er medlemmer af foreningen.  

Det faglige netværk 

Det faglige netværk består af medarbejdere der er tilknyttet de dag- og botilbud, der er medlemmer af 

foreningen, samt interessenter der har deltaget i grunduddannelsen. 

Optagelse og eksklusion: 

Som medlemmer i foreningen kan optages offentlige og private socialpædagogiske tilbud*, samt 

interessenter, som ønsker at arbejde med KvaliKomBo – kvalitet og kompetenceudvikling i botilbud for 

mennesker med nedsat fysisk og /eller psykisk funktionsevne. 

*Tilbud defineres som en organisatorisk udfører-enhed. 

Såfremt et medlem ønsker udmeldelse af foreningen, kan dette ske via skriftlig udmeldelse til bestyrelsen. 

Eventuelle midler, som der er indbetalt til foreningen KvaliKomBo, betales ikke tilbage. 

Medlemmer der åbenlyst modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af foreningen. Bestyrelsen kan 

foretage ekskludering med øjeblikkelig virkning. Den eller de ekskluderede medlemmer kan dog kræve, at 

eksklusionen behandles på førstkommende generalforsamling. 

Kontingent: 

Foreningens drift finansieres primært gennem indtægtsdækket virksomhed. Generalforsamlingen kan dog 

fastsætte en kontingentsats. Dette behandles som fast punkt ved den årlige generalforsamling. 

Medlemmer, der er i mere end seks måneders restance, i forhold til kontingent eller kursusgebyr, udmeldes 

af foreningen. 

 

Generalforsamling: 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i 1. eller 2. kvartal. 

Indkaldelse til generalforsamling udsendes senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen sendes til 

de tilbud der er medlemmer af foreningen, samt offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

o Valg af dirigent 

o Valg af referent 

o Bestyrelsens beretning 
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o Godkendelse af regnskab 

o Visioner og tiltag for kommende år. 

o Fastsættelse af kontingent. 

o Valg af bestyrelse 

o Indkomne forslag 

o Evt. 

Ledere og medarbejdere fra tilbuddene der er medlemmer af foreningen har stemmeret på 

generalforsamlingen. Hvert tilbud kan dog maksimalt have 3 stemmer på generalforsamlingen. 

Medlemskab skal være oprettet minimum en måned før generalforsamlingen for at kunne opnå 

stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt møde. 

Medlemmer af organisationens underliggende netværk (ledernetværk, instruktørnetværk og det faglige 

netværk) er valgbare til bestyrelsen. Medlemmer fra tilbud der er i mere end 6 måneders restance er ikke 

valgbare. 

Pædagogiske konsulenter, der ikke er ansat i et udførende tilbud men er tilknyttet en forvaltning kan være 

med i netværkene og er valgbare til bestyrelsen, men har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis det 

forlanges af minimum 50 % af medlemmerne af et af foreningens netværk. 

En ekstra ordinær generalforsamling indkaldes ved 14 dages varsel efter samme regler som den ordinære 

generalforsamling. 

Ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter beslutningens vedtagelse eller 

anmodningens ankomst. 

 

Regnskab: 

Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret. Det er generalforsamlingen, der godkender regnskabet. 

Regnskabet revideres af 2 revisorer, som er udpeget blandt medlemmerne og godkendt af 

generalforsamlingen. 

Tegningsregler: 

Foreningen operer med en gradueret tegningsregler således, at medunderskriver og kasserer med gensidig 

orientering kan betale udgifter op til 20.000,00 kr. Udgifter over denne beløbsgrænse skal påtegnes af min. 

2 bestyrelsesmedlemmer sammen med enten medunderskriver eller kasserer 

Vedtægtsændringer: 

Vedtægtsændringer besluttes af generalforsamlingen, hvor 2/3 af de fremmødte skal stemme for 

ændringen før denne kan vedtages. Desuden skal minimum 3 tilbud være repræsenteret ved 

generalforsamlingen. 
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Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Opløsning af foreningen: 

Foreningens opløsning besluttes af generalforsamlingen. Beslutningen om nedlæggelse skal vedtages på to 

på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf 2/3 af de fremmødte skal stemme for foreningens 

opløsning før denne kan vedtages. Desuden skal minimum 3 tilbud være repræsenteret ved 

generalforsamlingen. 

Ved en opløsning af foreningen, beslutter generalforsamlingen, hvem foreningens eventuelle formue 

tilfalder blandt interessegrupper indenfor det socialpædagogiske område. 

 

 

 

 

 

 


