
 

 

 

Vedtægter for det frivillige demensarbejde i Holstebro Kommune. 

1. Navn: ’Sommerfuglene’, den frivillige demens-vennegruppe i Holstebro Kommune.  

2. Hjemsted: Colstruphuset, Sønder Alle 24, 7500 Holstebro. 

3. Tilhørsforhold: Gruppen er en selvstændig gruppe med egne vedtægter og egen økonomi. Gruppen 

er demensfagligt tilknyttet Holstebro Kommunes demensenhed/demenskonsulenter og kan 

herigennem hente vejledning/supervision. Gruppen består af frivillige, der fungerer i forskellige 

grupper, en gruppe omkring Café Sommerfuglen, en gruppe omkring spiseklubben Resto 

Sommerfuglen, en gruppe omkring kommunens aktivcentre for mennesker med demens, og en 

gruppe af koordinatorer/følgevenner/besøgsvenner.  

Gruppen er selvsupplerende, og der kan oprettes nye grupper. 

4. Formål: At skabe fælles oplevelser og lyspunkter i hverdagen for mennesker med demens, som er 

bosiddende i Holstebro Kommune, og for deres pårørende. 

5. Gruppen søger sit formål varetaget ved hjælp af 1) caféeftermiddage i Café Sommerfuglen, 2) 

spiseklubaftener i Resto Sommerfuglen, 3) ved frivilligt arbejde i aktivcentre for mennesker med 

demens og 4) ved følgevenneordning/besøgsvenneordning.  

Café Sommerfuglen ledes af en styregruppe, der sørger for et alsidigt, lødigt og varieret program og 

en let servering og har ansvar for en hyggelig stemning i cafeen. Cafeen er for mennesker med 

demens og deres pårørende. Besøgende i cafeen skal være selvhjulpne, eller hjælpes af pårørende 

eller en følgeven/besøgsven. De sørger selv for transport. Spiseklubben Resto Sommerfuglen ledes 

ligeledes af en styregruppe. Spiseklubben er for hjemmeboende par, hvor den ene har en 

demenssygdom. 

Følgevennernes indsats koordineres af frivillige koordinatorer. Følgevennerne hjælper mennesker 

med demens med at bevare tilknytningen til tidligere aktiviteter og på den måde holde fast i 

opmuntrende oplevelser samt undgå isolation. Samtidigt kan der gives de pårørende et pusterum.  

6. Gruppen søger i øvrigt sit formål fremmet ved samarbejde med demenskonsulenter, Frivilligcenter 

Holstebro, Alzheimerforeningen og andre relevante og hensigtsmæssige samarbejdspartnere. 

7. Gruppens aktiviteter finansieres ved deltagerbetaling i Café Sommerfuglen og Resto Sommerfuglen, 

og ved tilskud fra fonde, samt de til enhver tid gældende offentlige tilskudsmuligheder. Gruppen 

har CVR-nummer og en NEM-konto i et pengeinstitut. Regnskabsåret følger kalenderåret. Revideret 

regnskab forelægges og godkendes på årsmødet. Budget forelægges og godkendes på årsmødet. 

8. De frivillige holder hvert år inden d. 1. apr. et årsmøde. Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages 

varsel. Her drøftes og udvikles aktiviteterne. Alle grupper orienterer om deres arbejde og deres 

udfordringer. Og her vedtages fællesregler for alle de frivillige.  

Ændring af vedtægterne kræver 2/3 flertal af de fremmødte.  

På årsmødet vælges en bestyrelse på seks. To vælges fra Café Sommerfuglens styregruppe. En 

vælges fra Resto Sommerfuglens styregruppe. To vælges fra følgevenne-/ besøgsvennegruppen, 

den ene en koordinator, den anden en følgeven/besøgsven. En vælges fra de frivillige i Aktivhuset 

Colstrup. Hvis der fra en gruppe opstilles flere end gruppen skal have i bestyrelsen, skal der være 

skriftlig afstemning blandt alle Årsmødets frivillige, for at afgøre, hvem af gruppens opstillede, der 

skal i bestyrelsen.  

Årsmødet vælger desuden 2 revisorer, som ikke må sidde i bestyrelsen. 



 

 

 

Der kan også holdes et sommermøde for alle frivillige i august. Dette møde er et rent udviklings- og 

inspirationsmøde. 

 

9. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen holder mindst to møder om året. Demenskonsulenten 

deltager så vidt muligt i disse møder. Bestyrelsen sørger for afholdelse af årsmødet, styrer 

økonomien og tager ansvar for en fælleskultur for de frivillige. 

Styregruppen for Café Sommerfuglen holder møde efter behov, og mindst 2 gange årligt. 

Demenskonsulenten deltager så vidt muligt i disse møder. Styregruppen for spiseklubben Resto 

Sommerfuglen holder møde efter behov, og mindst 2 gange årligt. Demenskonsulenten deltager så 

vidt muligt i disse møder. 

Koordinatorgruppen for følgevenneordningen holder møder efter behov, mindst et møde hvert år. 

Demenskonsulenten deltager så vidt muligt i disse møder. 

Der tages referat af alle ovennævnte møder, og referatet sendes til den gruppe, der har haft mødet 

og til bestyrelsen. Bestyrelsen udsender nyhedsbrev til alle frivillige, når der er nyt, der skal ud til 

alle. 

Desuden holdes der hen over året 3 vejlednings-/supervisionsmøder (et i november/december, et i 

februar/marts og et inden sommerferien) – på disse møder kan alle frivillige få vejledning og 

supervision/feed-back fra demenskonsulenten omkring de opgaver og udfordringer, de står med 

som frivillige. Vejledningsmødet i februar/marts kan udgå, da der også skal være et årsmøde først 

på året. 

10. Gruppens opløsning: Dersom der ikke længere er tilstrækkeligt med frivillige til at varetage 

funktionerne, kan hele gruppen eller delgrupper stilles på stand by, dog således at der stadig holdes 

bestyrelsesmøder for at se på nye muligheder, og for at skaffe flere frivillige, eller søge gruppens 

formål varetaget på anden hensigtsmæssig vis. Ved endelig opløsning af gruppen tilfalder 

kassebeholdningen Lokalforeningen Midt-Vest, Alzheimerforeningen.  

 

Vedtaget første gang på årsmødet d. 14. september 2015. En enkelt ændring vedtaget på årsmødet d. 21. 

marts 2017 (ændring af navn). Ændringer vedtaget på årsmødet d. 21. marts 2018 (Resto Sommerfuglen 

kommer ind i vedtægterne). Ændringer vedtaget på årsmødet d. 20. aug. 2020 (valgændring i stk. 8) 

20. august 2020 

Dirigent:  Birthe Grønne                                Referent: Anders Bech 

 


