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Den 25. januar 2007 
Att.: Daglig leder Kalle Birck-Madsen 

Den selvejende institution Gaderummet-Regnbuen. Deres sagsnr. 317133 

Civilstyrelsen har nu behandlet den ansagning, som Kabenhavns Kommune på vegne af bestyrel- 

sen har indsendt om tilladelse til at ændre fondens vedtægt, således at Kabenhavns Kommune pi- 

tager sig et betryggende tilsyn med fonden ud fra et fondsretligt synspunkt. 

Vi tillader ændringerne 

Vi undtager samtidig Gadenimmer-Regnbuen fra fondsloven i medfar af lovens 1, sil~.3. 

Undtagelsen er betinget af, at &benhavns Kommune farer et tilsyn med institutionen som angi- 

vet i det indsendte udkast til vedtægten for institutionen samt i brev fra Gbenhavns Kommune af 

22. august 2006. 


Vi bemærker, at de almindelige fondsretlige grundsætninger fortsat er gældende for fonden. Dette 


indebzrer blandt andet, at væsentlige ændringer af vedtægten samt oplasning af fonden kræver 

Civilstyrelsens tilladelse. 

Vi skal henlede bestyrelsens opmærksomhed på, at told- og skatteforvaltningen bar underrettes 

om afgarelsen. 

Bestyrelsen bedes endvidere indsende en ny vedtægt, der er dalere1 og underskrevet af bestyr- 


elsen. Vi vedlægger til orientering kopi af det indsendte udkast til en ny vedtægt. 


Hvis vi ikke har bemærkninger til den indsendte vedtægt, vil De ikke hare mere herfra. 


Ved indsendelsen bedes De henvise til vores journalnummer. 


mailto:civbyrelren@civilsyrelren.dk


-benhavns Kommune har modtaget en kopi af denne afgirelse. 

Den bestemmelse, vi henviser til ovenfor, finder De i: lov om fonde og visse foreninger, jf. lov- 

bekendtggrelse nr. 698 af 11. august 1992med senere ændringer. 

Med venlig hilsen 
Civilstyrelsen 

Ditte Marie Nargård J. --z 
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Vedtægt for den selvejende institution (fond) Gaderummet-Regnbuen 

I. Navn, hjemsted og formal 
§ 1 

Den selvejende institutions navn er Gaderummet - Regnbuen Selvejende Institution (herefter kaldet 
Institutionen). 

Institutionen er stiftet den 7. maj 2003 af Foreningerne Initiativgruppen Gaderummet og 
Rådgivningsgruppen Regnbuen. 

Institutionens hjemsted er Knbenhavns kommune. 

Institutionen har til formal at etablere og drive et vzrested med en bo- og radgivningsfunktion 
(socialpsykologisk fristed) for socialt udstndte unge mellem 18 og 30 år med tydelige personlige og 
sociale vanskeligheder på adressen 

.................................................................................................... 


i overensstemmelse med den til enhver tid gzldende lovgivning, herunder Servicelovens regler om 
botilbud. 

II. Struktur og kapitalforhold 

Institutionens formue ved stiftelsen udg~res af materiel og inventar overdraget fra Initiativgnippen 
Gaderummet og Radgivnings,guppen Regnbuen, til en samlet værdi af mindst 10.000 kr.,herunder en 
pc-server Sieinens indbbt  27.december 2002, anskaffelsespris 29.998,75 kr., med nummer S26361 -
K644-VI, FJ PRIMERGY F250 BU FH Xeron 1.8 GHz. Inventar i anvendelse omfatter alle m~ibler, 
hkkenudstyr, hårde hvidevarer, diverse brugsgenstande, samt andre overfarte aktiver. 

For Institutionens forpligtelser hzftes alene med den til enhver tid vzrende formue i Institutionen. 

Institutionens formue kan ikke helt eller delvist tilbagefnres til stifteren eller dennes nærtstående, men 
skal'forblive i Institutionen. Der kan alene foretages udlodning af foreningens formue til tilsvareiide 
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institutioner eller personer i må1,wppen i overensstemmelse med 5 3. I mrigt henvises til kapitel 5 om 
Lov om fonde og visse foreninger. 

Ingen af Institutionens stiftere, initiativtagere eller bidragydere har som sådan andel eller krav på 
Institutionens formue eller andre særlige rettigheder eller fordele, bortset fra hvad der ferlger af 
nærværende vedtægt, ligesom de ikke kan drages til personligt ansvar for institutionens handlinger, 
undladelser eller forpligtelser. 

III. Ledelse og tegningsforhold 

§ 5 

Institutionen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. 

Bestyrelsen er ansvarlig for at Institutionen drives i overensstefmnelse med denne vedtægt samt 
tilsynsmyndighedens anvisninger, jfr. kapitel V, og at driften sker i overensstemmelse med den til 
enhver tid gældende lovgivning. 

Bestyrelsens medlemmer skal vEre myndige personer. 

Bestyrelsen fasts~tter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelses medlemmer udpeges af Institutionen efter indstilling i overensstemmelse med nedennævnte 
bestemmelser jfr. vedtægten og Lov om fonde og visse foreninger.. 

To medlemmer og en suppleant indstilles af og blandt institutionens brugere. 

To medlemmer og en suppleant indstilles af og blandt institutionens medarbejdere. 

Tre medlemmer og en suppleant indstilles blandt tre foreninger, som m i  anses for at være sagkyndige 
indenfor det sundhedsmæssige/sociale,psykologiske/psykiatriskeog juridiske område. 

Saledes er ovenstaende suppleanter suppleant for et afghende bestyrelsesmedlem indenfor hvert deres 
repræsentantskabsgruppe. 

Valget af bestyrelsesmedlemmer sker for to år. Valgperioden er for 7. maj til 6 .  maj. Den ferrste 
bestyrelse udpeges dog af Institutionen efter indstilling fra Institutionens brugere og Institutionens 
medarbejdere, hvilken bestyrelse funzerer frem til den 7. maj 2004. 
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For så vidt angAr Institutionens ledelse i mrigt henvises til fonds- og foreningslovgivningens regler 
herom, idet bemærkes, at stifterne og disses nærtstående ikke må udmre et flertal i bestyrelsen, jfi. 5 
16 i Lov om fonde og visse foreninger. 

Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder, som i mrigt far bemyiidigelse til at ansætte og afskedige det til 
Institutionen tilknyttede personale. 

9 7 

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand og næstformand. 

Bestyrelsesmoder afholdes mindst fire gange årligt. Ekstra bestyrelsesmader kan indkaldes af 
formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtigo når den er indkaldt i henhold til forretningsordenen, og medlemmer 
er til stede, herunder formanden eller næstformanden. 

I bestyrelsesmoderne træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I t i l f~ lde  af stemmelighed er 
formanden eller i hans fravær næstformandens stemme udslagsgivende. 

Ændringer i vedtægten kræver dog, at fem af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for ændringen, jfr. 3 
18. 

Institutionens daglige leder deltager i bestyrelsesmaderne som sekretær. 


Bestyrelsesmoderne er Abne for alle ansatte og brugere. 


Institutionen tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med institutionens 
daglige leder. 

IV. Regnskab, revision og overskudsanvendelse 

Institutionens regnskabsir er kaleilderåret. 

For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab opdort i overensstemmelse med lovgivningen. End&ere 
r<d&J'dei budgoi fOr det  k o n ~ e h d ere2hrh3bfdt  
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Arsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der antages af bestyrelsen. 

Revisionen skal foretages i overeiissteininelse med de af Socialininisteriet fastsatte regler om revisioii 
af regnskaber for selvejende institutioner og eventuelle yderligere regler fastsat af tilsynsmyndigheden i 
medfor af 16. 

Bestyrelsen drager omsorg for udarbejdelse af en arlig beretning om den selvejeilde institutions 
ilkonomiske stilling, samt den okonomiske udvikling i regnskabsåret, herunder forhold, som revisor 
matte have påtalt ved revisioiien. 

Det reviderede årsregnskab samt arsberctningen forelaegges på et særligt bestyrelsesmode. Bestyrelsen 
indstiller til godkendelse af regnskabet. Modet skal afholdes snarest muligt og inden 3 måneder efter 
regnskabsårets udlsb. En repræsentant for tilsynsinyndigheden har adgang til at deltage i mildet. 

V. Offentligt tilsyn 

§ 13 

Institutionen er undergivet tilsln 

. 

.W@&kC,bv(> &orr imL'~~X 
e t i t u t i a n e n s  bestyrelse mA ikke uden s godkendelse foretage eller medvirke til 

ekstraordinzre dispositioner, som kan medfilre risiko for, at den selvejende institutions formål ikke kan 
overholdes. 

§ 15 o---
Det reviderede og af bestyrelsen vedtagne årsregnskab med tilhorende specifikationer, en af revisor 
bekræftet genpart af ind rotokollen vedrsrende arsregnskabet samt bestyrelsens 
årsberetning indsendes til f!%% l maned efter aiholdelse af det i 5 12 omtalte 
in ilde. 
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§ 16 

xB6aibwz ,@nmtmevkan kræve sig forelagt alle oplysni~~ger. som tilsyns~nyndigheden anser for 
pakravet til gennemgang af liistitutionens Arsregnskab og kan i avrigt fastsætte nærmere regler for 
geiinemfarelsen af regnskabskontrollen. 

VI. Brugerråd. 

Brugerne i institutionen sDges inddraget mest muligt i institutionens drift som del af institutionens 
pædagogisk-psykologiske koncept. Der etableres et brugerrad for alle brugere omfattet af institutionen. 

Brugerradet holder made efter behov, dog mindst 4 gange Arligt. Brugerradet kan vælge en bestyrelse. 
Brugerradet er radgivende for bestyrelsen og den daglige leder. 

VI. Vedtægtsændringer 

Ændringer i nærværende vedtægt Itrzver, at fem medlemmer af bestyrelsen tiltræder forslaget pa to 
efter hinanden med mindst fiorten dages mellemrum afholdte bestyrelsesm~der, jvf. 5 .7. 

Ændringer af vedtægterne skal godketides af S  r n o ~ ~ % fanie i krak når en sådan r 

godkendelse foreligger. 


VII. Likvidation og opher, formuens anvendelse 

§ 19 

I tilfælde af Institutionens opl~sning eller faktiske ophar ined driften af Institutionen, jfr. 5 3, skal den 
beholdne kaoital anvendes til et med den selveiende institutions nuværende formål beslæset formål. -

kan i bestyrelsen vedtages med almindelig stemmeflerhed og godkendes 
af 

C:\Documents and Seaings\Admiiiistrator'~Dokumenter\Arkiv\A-G.4DERU\GADERI;M\Generalforsamling2004\Vedtæ$ 
for den selvejende institution Gnderummet-Regnbuen oktober 2004,doc 

- 3 -



VIII. Voldgift 

Stridigheder om anvendelse af denne v e d t ~ g t  a fgres  ved Voldgift. Voldgiftsretten består af to 
voldgiftsmænd. hvoraf hver af stridens parter vælger en samt en af Voldgiftsrnzndene i fzllesskab 
valgt opmalid. Skulle voldgifismændene ikke kunne enes om valget af opmand, vælges han af 
byretspræsidenten ved K~benhavns Byret. I ~ v r i g thenvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift. 
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