Vedtægter for Den Selvejende
Retshjælp (CVR-nr. 88 26 18 28)

Instttton

Silkeborg

§1

Statts, navn og hjemsted

1.1

Retshjælpen er en selvejende instttttn med navnet Silkebtrg Retshjælp.

1.2

Retshjælpens hjemsted er Silkebtrg Ktmmtne.

§2

Formål

2.1

Retshjælpens ftrmål er at yde grats tg antnym jtridisk rådgivning tg vejledning samt
sagsbehandlende retshjælp inden ftr rammerne af den tl enhver td gældende
bekendtgørelse tm tlsktd tl retshjælpsktnttrer tg advtkatvagter.

2.2

Retshjælpen yder rådgivning tl rådsøgende ved henvendelse i retshjælpens åbningstd eller
ved henvendelse tl retshjælpens teleftnrådgivere i tverensstemmelse med tg mindst
svarende tl trin 1, stm defneret i den tl enhver td gældende bekendtgørelse tm tfentlig
retshjælp ved advtkater. Der kan ydes rådgivning indenftr alle sagstmråder.
Retshjælpen yder sagsbehandling i nødvendigt tg hensigtsmæssigt tmfang mindst svarende
tl trin 2 tg 3,, stm defneret i den tl enhver td gældende bekendtgørelse tm tfentlig
retshjælp ved advtkater.
Retshjælpens rådgivning er ikke begrænset tl rådsøgende, der tpfylder betngelserne ftr fri
prtces.
Retshjælpen kan tptræde stm partsrepræsentant i småsager, ftrenklet inkasstprtces tg
andre prtcesstelle ftrhtld, stm efer retsplejeltven ikke ftrtdsæter advtkatbeskikkelse.
Retshjælpen bestræber sig på at fnde ftrligsmæssige løsninger, hvtr det er i rådsøgendes
interesse.
Retshjælpen har åbent ftr nye henvendelser mindst en gang tm tgen i såvel dagtmerne
stm afentmerne

§3

Økonomisk grtndlag

3,.1

Retshjælpens drif fnansieres ved tfentlige tg private tlsktd. Rådgivningen er vederlagsfri.

§4

Ledelse

4.1

Retshjælpen ledes af en bestyrelse på tp tl medlemmer.

a. 1 advtkat, eller hvis ingen advtkat kan vælges da en advtkattldmægtg eller anden
b.
c.
d.
e.
f.
4.2

jtrist med erfaring vedrørende partsrepræsentattn
1 dtmsttlsjtrist
1 medlem med fast ansætelse stm tnderviser på en cand.jtr.-tddannelse på et af
landets tniversiteter
1 jtrasttderende, der er ansat stm rådgiver i retshjælpen
1 jtridisk kandidat eller anden perstn, der er tlknytet retshjælpen stm
medarbejder
2 repræsentanter valgt fra bilag A.

Bestyrelsesmedlemmerne tnder 4.1, litra a, b tg c, vælges af den siddende bestyrelse tg de
stemmeberetgede repræsentanter fra bilag A på fællesmødet jf. § 5.
Bestyrelsesmedlemmerne tnder 4.1, litra a tg b, er på valg i tlige år tg
bestyrelsesmedlemmet tnder 4.1, litra c, er på valg i lige år.
Medarbejdere tg daglig leder har taleret ved valg af bestyrelsesmedlemmerne fra 4.1, litra
a, b tg c.
Bestyrelsesmedlemmerne tnder 4.1, litra d tg e vælges af medarbejderne ftrtd ftr
fællesmødet. Hvis et bestyrelsesmedlem tnder litra d eller e tphører i retshjælpen i løbet af
valgperitden, kan medarbejderne vælge en ny repræsentant, der ftngerer frem tl næste
fællesmøde.
Hvis der ikke kan vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, afgør de nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer, medarbejderne tg de stemmeberetgede repræsentanter fra bilag
A med simpelt fertal, tm der skal vælges blandt de i bilag A nævnte, tp tl at der er 5
bestyrelsesmedlemmer.
De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, medarbejderne tg de stemmeberetgede
repræsentanter fra bilag A, afgør med simpelt fertal, tm der skal vælges yderligere et eller
tt bestyrelsesmedlemmer blandt repræsentanterne fra bilag A tg vælger i givet fald disse.
Bestyrelsesmedlemmer fra bilag A er på valg hvert år.
Bilag A kan løbende redigeres af bestyrelsen.
Der kan ikke stemmes ved ftldmagt tg ktn ved fremmøde.

Genvalg kan fnde sted ftr alle bestyrelsesmedlemmer.
4.3,

Bestyrelsen ktnsttterer sig med en ftrmand tg en næsttrmand i ftrlængelse af
fællesmødets aftldelse.

4.4

Bestyrelsen skal aftlde sit første trdinære bestyrelsesmøde hvert år i febrtar måned tl
gtdkendelse af retshjælpens reviderede regnskab. Der htldes dertdtver mindst tt trdinære
bestyrelsesmøder ftrdelt hensigtsmæssigt hen tver året.
Daglig leder indkalder i samarbejde med ftrmanden tl bestyrelsesmødet pr. e-mail eller
anden lignende ktmmtnikattnsftrm med et varsel på 14 dage. Dagstrden skal være
bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 4 dage før mødet.
Der kan, hvis ftrmålet tlsiger det tg ingen medlemmer har indvendinger imtd, gives
ktrtere varsel.
Ftrmanden eller et fertal i bestyrelsen kan med samme varsel stm tl trdinære møder
indkalde tl ekstratrdinære bestyrelsesmøder. Begrtndelse tdsendes med dagstrdenen tl
mødet.
Der skal tdarbejdes beslttningsreferat fra mødet.
Bestyrelsen tdarbejder tg vedtager selv sin ftrretningstrden.

4.5

Daglig leder ftrbereder bestyrelsesmøderne i samarbejde med ftrmanden tg deltager tden
stemmeret men med taleret.

4.6

Bestyrelsesarbejdet er tlønnet.

§5

Fællesmøde

5.1

Der aftldes fællesmøde hvert år i atgtst eller september.

5.2

Fællesmødet varsles mindst 3, tger før aftldelsen ved tpslag i retshjælpens ltkaler samt pr.
e-mail tl bestyrelsen tg de i bilag A nævnte trganisattner. Daglig leder tdsender efer
afale med ftrmanden dagstrden pr. e-mail tl alle tlmeldte senest 4 hverdage før
fællesmødet.

5.3,

Ftrslag, der ønskes behandlet på fællesmødet, skal være retshjælpen i hænde senest 8
hverdage før fællesmødets aftldelse.

5.4

Dagstrden ftr fællesmødet skal stm minimtm indehtlde følgende ptnkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3,. Ktnstatering af fællesmødets ltvlige indkaldelse samt af, hvem af de tlstedeværende,
der har stemmeret tg er valgbare
4. Ftrmandens beretning v/ftrmanden
5. Øktntmisk statts v/daglig leder
6. Indktmne ftrslag
. Orientering tm, hvem der er valgt stm medarbejderrepræsentanter
8. Valg af bestyrelse jf. § 4.1, a, b tg c
9. Stllingtagen tl, tm der skal vælges bestyrelsesmedlemmer fra bilag A, herefer
eventtelt valg
10. Eventtelt.
5.5

Ekstratrdinært fællesmøde skal indkaldes inden ftr en måned, hvis et fertal i bestyrelsen
eller tt tredjedele af de stemmeberetgede på seneste trdinære fællesmøde indgiver
skrifligt begrtndet anmtdning hertm tl daglig leder eller ftrmanden. Ftr ekstratrdinært
fællesmøde gælder samme frister stm tvenftr tnder pkt. 5.2 tg 5.3,.

§6

Daglig leder og rådgivere

6.1

Bestyrelsen ansæter tg fastsæter vilkårene ftr daglig leder, der skal være tddannet jtrist
med praktsk erfaring.

6.2

Den daglige leder ansæter rådgivere tg øvrigt perstnale tg fastsæter vilkårene herftr efer
bestyrelsens retningslinjer. Ktn jtrasttderende tg jtrister kan ansætes stm rådgivere.

6.3,

Rådgivningen sker tnder stpervisitn af daglig leder samt frivillige erfarne jtrister.
Sttdenterrådgiverne har krav på, at der tages tddannelsesmæssige hensyn, således at
arbejdet i retshjælpen kan tnderbygge tg stpplere deres tddannelse.

6.4

Den daglige leder er ansvarlig ftr at fastsæte rammerne ftr aftldelse af
medarbejdermøder samt valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 4.1, d tg e, der vælges ved
simpelt fertal.

§7

Tavshedspligt

.1

Alle der har med retshjælpens virke at gøre, hertnder bestyrelsesmedlemmer, daglig leder,
medarbejdere tg eventtelle samarbejdspartner er ftrpligtet tl tverftr alle tvedktmmende
tredjemænd at iagtage tavshed med alle ftrhtld tm ktnkrete rådsøgendes ftrhtld. Denne
ftrpligtelse vedvarer tgså efer, at relattnen tl retshjælpen tphører, tanset årsag.

.2

Generelle prtblemstllinger kan i antnymiseret ftrm viderebringes, såfremt det ikke herved
bliver mtligt at identfcere den eller de berørte rådsøgende, tg såfremt det tjener et sagligt

ftrmål.
§8

Hæfelse og tegning

8.1

Ftr retshjælpens gyldigt påtagne ftrpligtelser hæfer alene retshjælpens tl enhver td
værende ftrmte.

8.2

Retshjælpen tegnes af samtdig tnderskrif af bestyrelsens ftrmandskab. Der kan meddeles
ftldmagter.

8.3,

Hverken bestyrelsen, daglig leder eller ntgen anden kan stfe gæld på Retshjælpens vegne.

8.4

Den daglige leder har stllingsftldmagt tl at tdføre alle de med almindelig drif ftrbtndne
disptsittner.

§9

Regnskab, revision og btdget

9.1

Retshjælpen skal føre ftrsvarligt btghtlderi tg skal én gang årligt tfentliggøre et af
bestyrelsen gtdkendt revideret regnskab ftr et kalenderår.

9.2

Retshjælpens regnskab skal revideres af en statsatttriseret eller registreret revistr.

9.3,

Btdget tdarbejdes af daglig leder tg bestyrelsesftrmanden tg gtdkendes af bestyrelsen.
Regnskab tdarbejdes af daglig leder tg gtdkendes af bestyrelsen.

§ 10

Årsberetning

10.1

Retshjælpen skal hvert år tdarbejde tg tfentliggøre en årsberetning, der mindst redegør
ftr de af Civilstyrelsen krævede ftrhtld. Oplæg tdarbejdes af daglig leder tg gtdkendes af
bestyrelsen.

§ 11

Vedtægtsændring og opløsning

11.1

Retshjælpens vedtægter kan ktn ændres såfremt et fertal på 4/5 i bestyrelsen tg begge
medarbejderrepræsentanter stemmer ftr. Vedtægter kan ktn træde i kraf efer
gtdkendelse af Civilstyrelsen.

11.2

I tlfælde af tphør eller tpløsning af retshjælpen skal der tdarbejdes årsberetning tg
regnskab ftr tphørsåret. Ubrtgte midler tg værdier, der kan henføres tl mtdtagne tlsktd
fra Civilstyrelsen eller anden tfentlig myndighed, skal tbetnget tlbageføres tl de
pågældende, mens en eventtel øvrig nettlikvidattnsftrmte skal tlfalde tlsvarende
retshjælpsftrmål efer bestyrelsens beslttning.

§ 12

Ikraftrædelse

12.1

Denne vedtægt træder i kraf, når den er gtdkendt af Civilstyrelsen

Således ændret af bestyrelsen i Silkebtrg, den 15. maj 2019

