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Vedtægter for den selvejende integrerede institution 
” Sundby Børnehus” 

 
§1 

Sundby Børnehus er en selvejende institution med hjemsted i Sundby, Morsø 
Kommune. 
Godkendt af Morsø Kommune som privat institution iht. ” Lov om social service” 
med virkning fra 1.januar 2007 
 
Der er afholdt stiftende generalforsamling d. 27. marts 2012. 
 

§2 
” Sundby Børnehus”  har til formål at drive et Grundtvig-Koldsk børnehus. 
Udgangspunktet for børnehuset skal være et tæt samarbejde mellem forældrene og 
lokalsamfundet. Dagligdagen skal hvile på oplevelser, fortælling og appel til 
børnenes fantasi. Der skal være tid og plads til den frie leg og børnehuset skal i hele 
sit virke sørge for at udvikle børnene til levende sociale og selvstændige mennesker. 
 

§3 
Børnehuset drift gennemføres med forældrebetaling, kommunalt tilskud, samt gaver 
og frivillige bidrag. 
 

§4 
Børn kan optages på venteliste fra den dag de bliver født. Vuggestuebørn og 
børnehavebørn kan optages i institutionen, når de har den alder, der berettiger til et 
vuggestue- eller børnehavetilbud i Morsø kommune. 
 
Ventelisten administreres efter ”først til mølle ” princippet, således børnene begynder 
i børnehuset i den rækkefølge der er optaget på ventelisten. Dog har søskendebørn 
fortrinsret. 
 
Forældrene kan opsige pladsen med en måneds varsel til den 1. i en måned. 
Børnehuset kan i tilfælde af manglende betaling opsige barnet. Forældrene vil i løbet 
af en uge få en påmindelse om den manglende betaling. Bringes betalingen ikke i 
orden i løbet af 8 dage herfra, skal barnet stoppe i Børnehuset til den 1.  
 

§5 
Medlem af forældreforeningen er enhver, der har børn i børnehuset. Medlemskab af 
forældreforeningen giver ret til fremmøde på forældremødet med valg til bestyrelsen, 
at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme 
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§6 

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af børnehusets formue eller til 
udbytte af nogen art. Børnehuset hæfter med egenkapital/formue efter dansk rets 
almindelige regler for alle børnehusets påhvilede gældsforpligtigelser. 
 

§7 
Ordinært forældremøde med valg til forældrebestyrelsen afholdes hvert år inden 
udgangen af marts. Den indkaldes ved skriftlig meddelelse til forældrene ved mindst 
14 dages varsel. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde en dagsorden som 
minimum har følgende punkter : 
 
Dagsorden : 
1.Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3. Lederen aflægger beretning 
4.Orientering om økonomi 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt en bilagskontrollant 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på det ordinære forældremøde med valg til bestyrelsen, 
skal være skriftlig indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen, og 
derefter skriftligt videregivet til forældrene, senest 3 dage før mødet. 
 

§8 
Ekstraordinær forældremøde afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne 
ønsker det og indkaldes efter samme retningslinjer som ordinær generalforsamling  
jf. § 7 
 

§ 9 
Alle beslutninger på et forældremøde med valg til bestyrelsen, på nær beslutning om 
børnehusets nedlæggelse, jf. § 19 træffes ved almindelig stemmeflertal – om ønsket 
skriftlig afstemning - og forældremødet med valg til bestyrelsen er beslutningsdygtig 
uden hensyn til fremmødte medlemmers antal. Det på forældremødet med valg til 
bestyrelsen passerede og vedtagne føres til protokol, som underskrives af den 
nyvalgte bestyrelse på det førstkommende bestyrelsesmøde. 
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§10 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer fra forældrekredsen valgt på forældremødet med 
valg til bestyrelsen 
 De 5 medlemmer fra forældrekredsen vælges for 2 år og afgår forskudt. Genvalg kan 
finde sted. 
Ved barnets ophør i børnehaven kan 1. suppleant indtræde indtil førstkommende 
forældremøde med valg til bestyrelsen. 
 

§11 
Børnehusets leder og andet personale ved børnehuset kan ikke være medlemmer af 
bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er 
medlem af forældrekredsen. Lederen deltager i alle bestyrelsesmøder. Alle ansatte i 
børnehuset kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. 
 

§12 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasser ved først komne 
bestyrelsesmøde og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder møder 
så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til 
bestyrelsesmøder og skriver dagsorden. Formanden leder møderne og afstemningen 
og drager omsorg for at beslutningerne indføres i beslutningsprotokol. Efter hvert 
møde underskrives protokollen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Enhver af de 
fremmødte er berettiget til kort at få sin afvigende mening ført i 
beslutningsprotokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne 
beslutninger. 
 

§13 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede. Beslutninger 
træffes med stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 
 

§14 
Bestyrelsen er den øverste myndighed i børnehuset og ansvarlige for børnehusets 
dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige retsregler. Bestyrelsen 
ansætter og afskediger børnehusets leder. Bestyrelsen ansætter og afskediger i 
enighed med børnehusets leder andet personale. 
Der udarbejdes ansættelseskontrakt. 
 

§15 
Lederen står for den daglige drift og har overfor bestyrelsen det pædagogiske ansvar. 
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Bestyrelsen står for bogføring og opkrævning af forældrebetaling. 
 

§16 
Bestyrelsen har ansvar for, at der hvert år inden 1. februar udarbejdes driftsregnskab 
og status for børnehuset. 
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for børnehusets eventuelle gæld. 
 
Det tilstræbes hvert år at tilvejebringe et overskud ved Sundby Børnehus drift, til 
oparbejdelse af kapital, der kan imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i 
øvrigt til gavn for  Sundby børnehus. Eksempelvis til forbedring af det pædagogiske 
materiale, hensigtsmæssig normering, til byggeforanstaltninger og lignende, idet evt. 
overskud tilfalder børnehuset. 
 

§17 
Regnskabsåret følger statens finansår. 
 

§18 
Ændringer i vedtægter med undtagelse af §19 kan besluttes i bestyrelsen, jf.§19. 
 

§19 
Beslutning om opløsning af Sundby børnehus træffes af bestyrelsen og skal 
godkendes på et ordinær forældremøde med valg til bestyrelsen  med 2/3 flertal af de 
afgivne stemmer. Kan 2/3 flertal ikke opnås, kan bestyrelsen indkalde til 
ekstraordinært forældremøde, hvor beslutningen kan træffes med almindelig flertal. 
 

§20 
I tilfælde af børnehusets nedlæggelse tilfalder eventuelle kapital og inventar Sundby 
Friskole. 
 
Sundby d. 28. marts 2012. 
 
 
 
 
 

 
 


