
 
VEDTÆGTER 

 

FOR 
LUTHERSK MISSIONSFORENINGS PLEJEHJEM 

”KLOKKEBJERG”  
 

§ 1  
 
Plejehjemmet ”Klokkebjerg, Klostervej 29, Skjern, er en selvejende institution, som blev stiftet i 
1970 af Luthersk Missionsforening. 
 
Siden 1. januar 2009 sker driften i medfør af lov om friplejeboliger. 
 
Ved en selvejende institution forstås, at 
 

• plejehjemmet drives som en selvstændig juridisk enhed, 
• plejehjemmet er ikke en overskudsgivende virksomhed, 
• plejehjemmet ledes af en ulønnet bestyrelse. 

 
Plejehjemmet ”Klokkebjerg” har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
Plejehjemmet ”Klokkebjerg” modtager personer, som visiteres efter bestemmelserne i lov om 
friplejeboliger. 
 
Plejehjemmet drives ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Med dette livs- og menneskesyn 
tilstræbes, at den enkelte beboer i hverdagen oplever sig som et unikt og værdifuldt menneske. 
Dette sker under værdsættelse af de etiske og æstetiske værdier, som løfter og værner mennesket 
ud fra de tanker, som bibelen giver for menneskelivet. Med dette livs- og menneskesyn modtager 
den enkelte beboer en fagligt højt professionel pleje og aktivering, en indholdsrig social og kulturel 
oplevelse med respekt for den enkelte beboers integritet. 
 
Stifteren af plejehjemmet ”Klokkebjerg” er et dagligt aktivt medlevende og for plejehjemmet 
”Klokkebjerg” eksistentiel nødvendigt netværk, bestående af et stort antal frivillige medarbejdere og 
et bagland, som bygger sin virksomhed på, at hele bibelen er troværdig, fordi den er inspireret af 
Gud, samt at den evangelisk-lutherske lære er et sandt udtryk for, hvad Gud har åbenbaret til 
frelse for mennesker. 



§ 2  
”Klokkebjerg” ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, hvoraf mindst to skal være bosiddende i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
Valget til bestyrelsen foretages på det årlige ordinære afdelingsmøde i Luthersk Missionsforenings 
Vestjyllands-afdeling. Valget gælder for tre år og efter følgende regler: Der afgår efter tur to 
medlemmer første år, to medlemmer næste år og et medlem det tredje år, - de første gange ved 
lodtrækning. 

§ 3  
Bestyrelsen konstituerer sig selv af sin midte med en formand og næstformand (samt evt. 
sekretær). Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsen kan i øvrigt indkaldes, så 
ofte formanden, to bestyrelsesmedlemmer, ”Klokkebjerg”’s leder eller revisor ønsker det. 
”Klokkebjerg”’s leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, medmindre bestyrelsen i det 
enkelte tilfælde træffer beslutning om, at ”Klokkebjerg’s leder ikke skal deltage i det pågældende 
eller del af det pågældende bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller 
næstformanden. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør 
formandens/næstformandens stemme udslaget. 
 
Formanden leder forhandlingerne og drager i øvrigt omsorg for, at bestyrelsens beslutninger bliver 
protokolleret og gennemført. 
 
Enhver tilførsel til revisionsprotokollen skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et 
bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokol er fremlagt med 
en ny protokoltilførsel, skal vedkommende straks ved anbefalet brev gøres bekendt med 
revisionsprotokollatet. 
 
Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 
I forretningsordenen skal bl.a. indføjes bestemmelse om, at indkaldelse til bestyrelsesmøde med 
dagsorden samt udsendelse af referat fra afholdte bestyrelsesmøder kan ske elektronisk. 
 
”Klokkebjerg” tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med ”Klokkebjerg”’s leder. Til at forpligte ”Klokkebjerg” ved køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer. 



§ 4  
Den af bestyrelsen antagne revisor skal være statsautoriseret/registreret. Revisoren skal foretage 
uanmeldte eftersyn af regnskabet og i øvrigt følge de til enhver tid gældende revisionsinstrukser for 
revision af plejehjemmets regnskaber. Den af revisoren udarbejdede og af bestyrelsen godkendte 
årsrapport opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og 
under foretagelse af de efter bestyrelsens skøn nødvendige afskrivninger. 
 
”Klokkebjerg”’s regnskabsår er kalenderåret. 

§ 5  
Til at varetage den daglige ledelse af ”Klokkebjerg”, antager bestyrelsen en plejehjemsleder (eller 
lederpar). Ved et lederpar forstås et ægtepar, hvoraf den ene ansættes som leder og den anden i 
en funktion uden ledelsesansvar. 
 
Plejehjemslederens uddannelse skal være af en sådan karakter og omfang, at formålsparagraffens 
bestemmelser (jfr. § 1, stk. 2 og 3) opfyldes. 
 
Plejehjemslederen er ansvarlig for, at alle hjemmets funktioner formidles på en tilfredsstillende 
måde – herunder også den daglige regnskabsførelse. 
 
Ansættelse og afskedigelse af plejehjemslederen foretages af bestyrelsen. 

§ 6  
Plejehjemslederen antager efter forhandling med bestyrelsens formand ”Klokkebjergs” øvrige faste 
personale samt fastsætter vilkårene for de enkeltes ansættelsesvilkår. 

§ 7  
I tilfælde af, at driften af ”Klokkebjerg” ophører, og den ikke kan videreføres i overensstemmelse 
med det formål, det er oprettet til, kan Luthersk Missionsforening, Vestjyllands Afdeling ikke opnå 
nogen fortjeneste ved afhændelsen. 
 
Fremkommer der provenu ved afhændelsen, skal dette efter bestyrelsens beslutning anvendes til 
andre formål inden for kristeligt socialt arbejde. 
. 
 
 



 

§ 8 
 
Ændringer i denne vedtægt kræver godkendelse af Luthersk Mission, Vestjyllands 
Afdelingsstyrelse. 
 
Denne vedtægt er trådt i kraft pr. 1.1.2009. Samtidigt bortfalder vedtægt af 7.6.2002. 
 
Vedtægtsændringen er en følge af Velfærdsministeriets skrivelse af 12.12.2008. 
 
Luthersk Mission, Vestjyllands Afdelingsstyrelse den 15. juni 2009 


