
Økonomi 
 

Medlemskontingent vedtages på den årlige general-

forsamling. I år er det bestemt til 100 kr. pr. person. 
 

Desuden modtages støttebeløb med stor tak, for ”mange 

bække små gør en stor å”. 
 

Efter generalforsamlingen uddeles nyhedsfolder med 

opkrævning samt oplysning om indbetaling på konto 7247-

1017375  (husk betalings ID/nr. ved overførsel). 
 

Regnskabsfører aflægger status ved bestyrelses-

møderne og fremlægger revideret regnskab til 

godkendelse  på  den  årlige  generalforsamling. 
 

 

Bestyrelsesoversigt 2018 
 

Solveig Nielsen, formand    Tlf. 29622205 
 

Kirsten Jensen, næstformand    Tlf. 28516938 
 

Solvejg Christensen, kasserer    Tlf. 23737517 
 

Else Marie Kristensen, sekretær    Tlf. 23968746 
 

Sonny Kristensen     Tlf. 51486724 
 

Lis Jonassen, suppleant     Tlf. 75761063 
 

Alice Skærlund, suppleant    Tlf. 51942991 
 

Ella Liboriussen, regnskabsfører    Tlf. 22827175 
 

Lokalleder, konsulent     Tlf. 99605801 
 

Birgit Nielsen, medarb.repr.    Tlf. 99605800 
 

Annette Gregersen, medarb.repr.    Tlf. 99605800 
 

 

 
 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historik 
 

Vennekredsen for Østervang opstod i 1991 ud fra en  idé 

om at åbne centret ud mod lokalsamfundet til  gavn for 

beboerne på plejecentret. 

I begyndelsen af 2012 ændredes strukturen omkring 

aktivitetscentret og dermed formålet med "Venne-

kredsen". Alle udefra, der deltager i faste ugentlige 

aktiviteter på Østervang, skal have et gyldigt medlems-

kort udstedt fra Aktivitetsrådet på Bavnehøj, da dette 

betragtes som en underafdeling heraf. Dette kort giver 

adgang til alle centre i Ikast-Brande Kommune. 

Vennekredsen fik samtidig navneændring til ”Østervangs 

Venner”, hvis formål er beskrevet herunder: 
 

Formål 
 

Formålet for Østervangs Venner er at være til hjælp og 

støtte for Østervangs beboere, samt bringe glæde og 

nærvær ind i hverdagen. 
 

I de perioder, hvor der er overskud hos de frivillige, kan 

der arrangeres aktiviteter på den enkelte afdeling i 

samråd med personalet. 
 

Efter behov at hjælpe med ved ”husets” arrangementer. 
 

I samarbejde med ledelsen og personalet bidrage til 

ekstra festligheder og arrangementer, der kan gavne 

beboerne socialt og styrke sammenholdet. 
 

Vennerne og deres hjælp skal ikke have karakter af 

”hjemmehjælp”, og kan aldrig erstatte Østervangs pleje-

personale og deres opgaver. 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 

Har du lyst til at hjælpe ved at yde en indsats, stor eller lille, 

er du hjertelig velkommen til at deltage. 
 
 

 

 

Vedtægter 
 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den 

årlige generalforsamling blandt medlemmerne. Desuden 

indgår 1 medarbejderrepræsentant samt lokallederen 

som konsulent i bestyrelsen. Endvidere er der blevet 

tilknyttet en regnskabsfører udenfor bestyrelsen 
 

Valget til bestyrelsen gælder for 2 år af gangen. Der er 

3 medlemmer på valg i ulige år og 2 medlemmer på valg i 

lige år. 
 

Suppleanter vælges for et år af gangen  og kan evt. 

deltage i bestyrelsesmøderne. 
 

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen. 
 

Der afholdes generalforsamling 1 gang årligt i marts 

måned. Herefter konstituerer bestyrelsen sig med 

formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 

Generalforsamlingen skal offentliggøres ved opslag på 

Østervang og ved annoncering i den lokale dagspresse 

mindst 14 dage før afholdelse. 
 

Forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest 7 dage før general- 

forsamlingen. 
 

Der afholdes bestyrelsesmøde omkring 2-4 gange årligt. 

Mødedato aftales fra gang til gang. 
 

På disse møder udpeges til hvert påtænkt arrangement 1 

tovholder, der efterfølgende påtager sig samarbejdet 

med medarbejderne og evt. eksterne underholdere og 

indkalder det fornødne antal frivillige som hjælpere. 

Der udarbejdes referat fra møderne. 


