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Vedtægter for Børnehuset Stribonitten. 
 

Børnenes vel, Strib. 
 

I forbindelse med overgang til selvejende daginstitution drevet som privat institution i henhold til lov om 

dagtilbud §§19-20 og §§36‐40, eller svarende til senere lovgivning, ændres vedtægterne således: 
 

 
 

§1 Formål 
 

Børnehuset Stribonitten har til formål at: 
 

stk.1 At drive dagtilbud for indtil 76 børn i alderen 0-‐‐6 år. Dog således, at der kan optages op 

til 20 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn 
 

stk.2 At virke for børnesagens fremme 
 

stk.3 Institutionens formue er henlagt til institutionens formål 
 
 
 

§2 Økonomi 
 

stk.1 Det er muligt at indbetale et frivilligt bidrag til Børnenes Vel. Midlerne bruges 

primært til børnerelaterede arrangementer efter aftale mellem leder og bestyrelse. 
 

stk.2 Det frivillige bidrag fastsættes på det årlige forældremøde og kan indbetales når og hvis, 

man selv ønsker. 
 

 
 
 

§3 Forældre møde med valg til bestyrelsen 
 

stk.1 Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed og indkalder til forældremøde, som 

afholdes hvert år inden udgangen af marts måned 
 

stk.2 Ekstraordinært forældremøde skal afholdes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt. 
 

stk.3 Forældremødet indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i institutionen og udsendes 

elektronisk til forældrene med angivelse af følgende dagsorden: 
 

 

 

 



Børnehuset Stribonitten 
Øster Alle 16, 5500 Middelfart 
Børnenes vel, Strib 

2 

 

 

-‐‐ Valg af dirigent 

-‐‐ Valg af referent 

-‐‐ Formandens beretning til orientering.  

-‐‐ Fastlæggelse af regnskab til orientering. 

-‐‐ Fastlæggelse af frivilligt bidrag for det kommende år 

-‐‐ Valg til bestyrelsen – herunder valg af formand 

-‐‐ Valg af suppleant 

-‐‐ Valg af revisor 

-‐‐ Indkommende forslag til debat. 

-‐‐ Fremtidigt arbejde 

-‐‐ Eventuelt 
 

stk.4 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før forældremødet 

stk.5 Forældremødet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal 

stk.6 Stemmeret er knyttet til husstanden (max. 1 stemme pr. husstand) og er betinget af 

personligt fremmøde 
 

stk.7 Afstemning skal være hemmelig, hvis en på forældremødet forlanger dette – hvorefter 

stemmesedler udleveres. Ved hemmelig afstemning skal anføres det antal navne, som stiller 

op til bestyrelsen. Valgt bliver den eller de personer, som får flest stemmer – 

stemmeoptælling foregår straks efter afstemningens slutning. 
 

 

§4 Regnskab for Børnehuset Stribonitten 
 

stk.1 Regnskabsåret følger kalenderåret og fremlægges til orientering på forældremødet.  
 

 

§5 Institutionens bestyrelse 
 

stk.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og 2 

bestyrelsesmedlemmer. Derudover 1 suppleant – som bestyrelse kan vælge, at tilbyde 

deltagelse i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret. 
 

stk.2 De 6 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, med 3 medlemmer på valg i lige år og 

formanden samt to medlemmer i ulige år. Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt er det 

muligt at benytte sig af tilforordnede medlemmer, som deltager i bestyrelsesmøder, men ikke 
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har stemmeret. Tilforordnede medlemmer behøver ikke at have barn i institutionen. Der 

skal dog altid være et flertal af valgte forældre til børn indskrevet i institutionen. 
 

stk.3 Suppleant og revisor er på valg hvert år 

stk.4 Institutionens leder deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. 

stk.5 Personalet kan vælge 2 repræsentanter til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
Personalet vælges for en 2-årig periode. De kandidater der får flest stemmer er valgt, suppleanter er 
kandidater i forhold til deres stemmer. Ved stemmelighed foretages straks omvalg. 
Personalemedlemmer, som vælges til bestyrelsen, har ikke stemmeret. 

 

stk.6 Personer, der er ansat i institutionen, kan ikke vælges til bestyrelsen 

som forældrerepræsentant 

 

stk.7. Referat af forældremødet med valg til bestyrelsen, udsendes elektronisk på mail til alle 
forældre i institutionen og ligges på hjemmesiden. 

 

stk.8. På første møde efter forældremøde konstituerer bestyrelsen sig som følger: 
 

-‐‐ Næstformand 

-‐‐ Kasserer 

-‐‐ Sekretær 

-‐‐ Menige medlemmer 

-‐‐ Formand vælges på forældremødet med valg til bestyrelsen. 
 

stk.9. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes så ofte, formanden finder 

det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt – 2 bestyrelsesmedlemmer kan kræve 

bestyrelsen indkaldt til møde. I tilfælde af formandens varige forfald eller hvis formanden 

ikke – trods henstilling fra disse – indkalder til møde, kan disse 2 medlemmer indkalde til 

møde. 
 

stk.10. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til 
stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 
stk.11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden 
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§6 Bestyrelsens arbejde 
 

stk.1.  Hele bestyrelsen er omfattet af tavshedspligt – herunder også suppleanter og 

bestyrelsesmedlemmer, der er udtrådt af bestyrelsen. 
 

stk.2.  Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, 

umiddelbart efter deres indtræden er gjort bekendt med nærværende vedtægt og øvrige 

relevante dokumenter for institutionens drift. 
 

stk.3.  Alle forældre i bestyrelsen er fuldgyldige medlemmer med stemmeret 
 

stk.4.  Der udarbejdes et skriftligt referat, som tilstilles samtlige medlemmer senest 14 

dage efter møderne og godkendes på det efterfølgende møde 
 

stk.5.   Bestyrelsens kompetenceområde: 
 

o Fastsættelse af principper for institutionens virksomhed. 

o Fastsættelse af budget inden for rammerne af det antal indskrevne børn, 
Der forventes. Bestyrelsen foretager en fordeling af rammebeløb 
Vedrørende børnerelaterede udgifter og fordeler rammebeløb på f.eks. 
legetøj, forplejning, materialer, inventar, udflugter og øvrige diverse 
udgifter, der har med børnene at gøre. 

o Bestyrelsen skal udøve sin kompetence under respekt af 
institutionens fastlagte formål og idegrundlag. 

 
 

§7             Fast ejendom 

 
                     stk. 1 Dispositioner over fast ejendom kræver underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer 
 
 

§8             Daglig leder 

 
stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i 

det godkendte budget. 

Stk. 2. Ansættelse og afskedigelse af leder, kræver tilslutning fra 5/6 af bestyrelsens 

medlemmer.  

Stk. 3. Bestyrelsen kan, efter nærmere skriftlig indgået aftale herom, i et vist omfang 

delegere ansættelses og afskedigelseskompetence til institutionens leder. Uddelegeret 

kompetence kan altid tilbagekaldes. 
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§8a Hæftelse 
 

Stk. 1. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for 
alle institutionens gældsforpligtelser. 

 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner 
i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler. 

Stk.3.Omhandlende prokura er flyttet til ny § 8.b  
   
   §8b          Tegningsregel. 

Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand kræves underskrift af bestyrelsens 
formand og i dennes varige forfald, næstformand sammen med et andet bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen kan give institutionens leder prokura for så vidt angår dispositioner vedrørende 
institutionens daglige drift. 

 
 

§9 Optagelseskriterier 
 

§9a Stk. 1. Institutionen er tilgængelig for alle børn. 

 
Stk. 2. Optagelse i institutionen sker iht. Behov, anciennitet på ventelisten, dog under 
hensyntagen til, at søskende til nuværende og tidligere børn har fortrinsret til institutionens 
pladser, samt optimal udnyttelse af pladserne i institutionen.  
 
Der gives tilsagn til optagelse i institutionen senest 1½ måned før planlagt start.  

 
Stk. 3. Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning f.eks. alder. 

 
Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte, at der bliver opkrævet et depositum når barnet starter i 
Børnehuset Stribonitten. Beløbet vil blive betalt tilbage ved barnets ophør i 
institutionen. 

 
Stk. 5. Såfremt der ikke er ledige pladser i institutionen, er det muligt at få barnet opskrevet på 
venteliste. Bestyrelsen kan fastsætte et ventelistegebyr til dækning af administrative 
omkostninger. 

 
§9b Udmeldelse / opsigelse af børn 

 
Stk. 1. Udmeldelse af et barn skal foregå skriftlig med 2 måneds varsel til den 1. eller 15. i 
måneden. 

 
Stk. 2. Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn med en uges varsel, hvis 
forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 8 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og 
institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum 
være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse kan finde sted. 
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§9c Åbningstider 

 
Stk. 1. Institutionen har åbent alle hverdage. Bestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid inden 
for en ugentlig åbningstid, der som minimum svarer til beregningsgrundlaget for størrelsen af det 
kommunale tilskud. 
Stk. 2. Institutionen kan holde lukket samme antal dage som kommunale daginstitutioner. 
Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte yderlige lukkedage, muligheden for lukkedage fritager ikke 
institutionen for pasningsforpligtigelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. 

 
§10  Nedlæggelse af institutionen. 

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af institutionen, eller dens ophør som selvejende institution 
                     Kræver tilslutning af 5/6 af bestyrelsesmedlemmerne. 

 Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse skal dens egenkapital/formue med tilslutning af 5/6 af 
bestyrelsesmedlemmer anvendes til tilsvarende socialt formål. 
 Stk. 3. Kan det fornødne flertal jvn.f. stk. 1 og stk. 2 ikke opnås, kan formanden indkalde til nyt 
bestyrelsesmøde, med det pågældende punkt på dagsordenen og beslutningen kan på et sådant 
møde vedtages med tilslutning fra 3 af bestyrelsesmedlemmerne. 
 

§11 Ændringer af vedtægter. 
    
      Stk. 1. Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning af 5/6 af bestyrelsesmedlemmerne. 
 
      Stk. 2. Ændringer i vedtægterne skal endvidere godkendes af LDD. 
 
 
 
Vedtægter revideret og vedtaget på Bestyrelsesmøde d. 30.9.2014.  
Ændring af § 1. stk. 1. udvidelse fra 16 til 20 vuggestuebørn pr. 7.1.2015. 
 
Alejo Cvitanich:        Bente Ørum Sørensen: 
 
Dorthe Elisabeth                    Dorrit Dyg Jensen: 
 
Kamilla Jakobsen:      Helle Hinnerup Hansen: 
 
Anders Dyregaard: 
 
Nicolaj Nørgaard Petersen: 
 
Tine Aalykke: 

 
 


