Vedtægter
for
Café Hjerterummet i Aalborg – en del af Blå Kors Danmark
§ 1. Navn og hjemsted:
1. Cafeens navn Café Hjerterummet i Aalborg – en del af Blå Kors Danmark.
2. Hjemstedet er Aalborg kommune
3. Værestedet er drevet i tilknytning til Blå Kors Danmark (BKD), Suensonsvej 1,
8600 Silkeborg.
§ 2. Cafeens formål og målgruppe:
1. Cafeens formål er - i overensstemmelse med Blå Kors Danmarks formål og
diakonale selvforståelse - indenfor støttende rammer og et rusmiddelfrit miljø at
være et hyggeligt omsorgssted, hvor målgruppen stimuleres til deltagelse i
aktiviteter, der passer til deres behov og er med til at øge deres livskvalitet.
2. Målgruppen er hjemløse og udsatte mennesker, der ikke kan klare sig i eget hjem
og som har behov for støtte til løsning af deres personlige problemer og udvikling.
§ 3. Driften af Café Hjerterummet:
1. Café Hjerterummet drives af Blå Kors Danmark i samarbejde med
støtteforeningen og i henhold til eventuel særskilt samarbejdsaftale med Aalborg
kommune.
2. Indgåelse af og ændringer i samarbejdsaftalerne kan ske efter godkendelse af Blå
Kors Danmark.
3. Modtager Café Hjerterummet pengedonationer i form af gaver, arv eller legat,
tilgår de BKD, som sikrer, at de anvendes i overensstemmelse med donors ønske.
§ 4. Café Hjerterummets overordnede ledelse:
1. Værestedets overordnede ledelse er Blå kors Danmarks hovedbestyrelse, der
udøver sin ledelse igennem BKDs daglige ledelse og i samarbejde med en
bestyrelse, der sammensættes på flg. måde:
a. 3 medlemmer udpeget af Blå Kors Danmark
b. 2 medlemmer valgt af støtteforeningen
2. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Blå Kors Danmark vælges for 2 år ad gangen.
3. De af Blå Kors Danmark udpegede medlemmer modtager en udpegningsskrivelse.
4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Konstitueringsperioden er 1 år.
5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
6. Der afholdes mindst 4 møder i bestyrelsen om året. Ekstraordinært
bestyrelsesmøde kan indkaldes af formanden, af to bestyrelsesmedlemmer, af
lederen, af revisor eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
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7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Beslutninger
træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Er formanden ikke til stede, udsættes beslutninger til næste møde, hvor formanden
er til stede.
8. I sager, hvis afgørelse ikke tåler opsættelse til et bestyrelsesmøde, vil beslutning
kunne tages af formanden på bestyrelsens vegne, men således at beslutningen
forelægges bestyrelsen på førstkommende møde.
9. Alle skriftlige klager over cafeens forhold skal forelægges bestyrelsens formand.
10. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Protokollen underskrives af de i
mødet deltagende medlemmer af bestyrelsen.
§5. Cafeens daglige ledelse.
1. Den daglige ledelse varetages af lederen i overensstemmelse med særskilt
ledelsesinstruks og under ansvar overfor BKDs daglig ledelse.
2. Ansættelse og afskedigelse af lederen sker af Blå Kors Danmark.
3. Lederen afskediger og ansætter eventuelt øvrigt personale
§6 Bestyrelsens opgaver.
a. At bistå Blå Kors Danmark ved ansættelse af leder
b. Sammen med lederen at udarbejde husorden for Café Hjerterummet
c. Understøtte cafeens drift
d. Give sparring til ledelsen
e. Føre tilsyn med Café Hjerterummet
f. Informere lokalt om Café Hjerterummets arbejde
§7. Regnskab og revision.
1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
2. Café Hjerterummet og Blå Kors Danmarks landskontor forestår administration og
økonomi i henhold til indgået administrations- og serviceaftale.
3. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med leder og administrator budget for det
følgende regnskabsår og foranlediger dette indsendt til offentlig
samarbejdspartner til de fastsatte frister.
4. Til revision af regnskabet udpeges Blå Kors Danmarks statsautoriserede revisor.
5. Når revideret regnskab foreligger, forelægges det for bestyrelsen til godkendelse.
§8. Årsberetning.
Bestyrelsen udarbejder hvert år inden den 31. marts en beretning om cafeens virke i det
forløbne års drift.
§9. Vedtægtsændringer.
1. Ændring af vedtægten kræver godkendelse af 2/3 af bestyrelsens medlemmer
samt godkendelse af Blå Kors Danmarks hovedbestyrelse.
2. Ændringsforslag til vedtægterne skal følge den fastlagte procedure for udsendelse
af dagsorden i forbindelse med indkaldelse til bestyrelsesmøde, jf. bestyrelsens
forretningsorden.
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§10. Ophør
1. I tilfælde af Café Hjerterummet skal eventuel formue anvendes til et beslægtet social
formål. Beslutning herom træffes af bestyrelsen og skal godkendes af Blå Kors Danmark.
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