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Retningslinjer for udvalgsarbejde 

 

Retningslinjer for udvalgsarbejdet og samarbejdet med bestyrelsen i Børnehuset 

Stribonitten. 

Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på at rammesætte og styrke samarbejdet blandt 

de forskellige udvalg, bestyrelse og ledelse - med institutionens mål, principper og praksis 

som omdrejningspunkt.  

 

Det forventes at: 

 Al udvalgsarbejde sker med fælles ønske om samarbejde og i respekt for de forskel-

lige parters roller og kompetencer. Det enkelte udvalg udpeger en formand og det er 

denne der fremadrettet skriftligt refererer til bestyrelsen om aktuelle ting fra udval-

get, herunder referat af udvalgets møder (sendes til bestyrelsesformanden), ligesom 

bestyrelsen vil tage kontakt til udvalgsformanden ved behov. 

Bestyrelsen har kompetencen til at nedlægge udvalg og skifte udvalgets 

sammensætning af medlemmer ved behov for dette. 

 Udvalgsarbejdet udføres uden indflydelse på tiltag der hører ind under den daglige 

drift. Hermed forstås at de respektive udvalg kan komme med forslag, indstille og 

udføre tiltag der ligger udover Børnehuset Stribonittens daglige drift. Men der kan 

ikke træffes økonomiske og juridiske aftaler på Børnehusets vegne uden først at have 

skriftlig godkendelse fra lederen heraf. 

 Udvalgenes tiltag afstemmes altid med lederen af Børnehuset Stribonitten.  

 Bestyrelsen vil ved behov indkalde udvalgene til deltagelse i bestyrelsesmøde. 
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 Al markedsføring af Børnehuset Stribonitten foreligges lederen for dennes godken-

delse forud for anvendelse. 

 Det enkelte udvalg udarbejder en formålsbeskrivelse der efterfølgende skal godken-

des af bestyrelsen. 

 

 

Økonomiske rammer 

 Der må ikke modtages midler der er bundet af/betinget af at der laves forretningsafta-

ler 

 Ved eventuelle tilbud om serviceydelser, special- aftaler eller priser, sendes disse vi-

dere til Børnehuset Stribonittens leder, der afgør hvorvidt pågældende er interessant 

for Børnehuset 

 Midler indsamlet via sponsorater og fonde skal indsættes på en konto specifikt hertil i 

Børnehuset Stribonittens navn. Kontakt Børnehuset Stribonittens leder. 

 Aktiviteter og arrangementer skal som udgangspunkt, rent økonomisk, planlægges 

med at kunne køre rundt i sig selv.  

Der er mulighed for at låne penge fra Børnenes Vel til dækning af udgifter i 

forbindelse med planlægning og afholdelse af aktiviteter. Det udlagte beløb fra 

Børnenes Vel skal betales tilbage hertil efter arrangementets afslutning, ligesom det 

også er til Børnenes Vel et eventuelt overskud skal indsættes. 

 

Bestyrelsen 2016 
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