
 

 

V E D T Æ G T 

 

for 

privatinstitutionen Bøgehaven 

 

 

 

§ 1. Privatinstitutionens navn er "Bøgehaven” 

Privatinstitutionen har pr. 1.august 2007 hjemsted i egne lokaler på adressen 

Fælledvej 24 Hedensted kommune med tilknytning til Bøgballe Friskole. 

 

§ 2. Institutionen drives i henhold til Lov om Social Service § 11 A 

 

§ 3. Dens formål er at virke som dagtilbud for børn ud fra et evangelisk luthersk grundlag.  

Privatinstitutionens formue er henlagt til institutionens formål. 

 

§ 4.          Privatinstitutionens ledelse består af:  

               En forældrebestyrelse på 5-7 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse, 

               og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen. 

               Disse forældrebestyrelsesmedlemmer og indtil 3 suppleanter for disse, vælges af og  

               blandt institutionens forældre/værger. 

               Genvalg kan finde sted. 

               Der kan ligeledes vælges et antal medlemmer i bestyrelsen, der ikke er forældre til 

               børn i Bøgehaven. Det kan f.eks. være tidligere forældre, interessepersoner el. lign. 

               Forældrebestyrelsen skal dog altid have et overtal af medlemmer, der har børn i  

               Bøgehaven. Foruden forældrebestyrelsesmedlemmer vælges 1-2     

               medarbejderrepræsentant(er) og suppleant for denne/disse, af og blandt institutionens 

               fastsatte medarbejdere, bortset fra lederen. 

            

                  

 

 

                

 

  

 



 

 

§ 5. Forældrebestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, mens forældresuppleanter vælges for 

1 år ad gangen. Valget foretages på generalforsamlingen, og ved valget tages stilling 

til, i hvilken rækkefølge suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved 

forældrerepræsentanters udtræden. 

              Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. september – 30. oktober. 

              Der indkaldes af forældrebestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal 

mindst indeholde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Forældrebestyrelsen aflægger beretning. 

3. Forældrebestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering. 

4. Valg af medlemmer til forældrebestyrelsen. 

5. Valg af suppleanter. 

6. Indkomne forslag. 

7. Eventuelt. 

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt 

indgivet til bestyrelsen senest 4 uger inden, og de skal bekendtgøres for 

forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører 

bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en 

indstilling fra bestyrelsen. 

Ved opstilling af kandidater til forældrebestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling 

af mænd og kvinder. 

  

 

 

For samtlige valg gælder, at valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget. 

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra forældrebestyrelsen. 

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende 

generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 

På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med 

mindst totredjedeles flertal 

 

§ 6. Forældre/værger med børn i privatinstitutionen er valgbare og har valgret vedrørende 

valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til forældrebestyrelsen. 

 

Ved afstemninger kan hver forældre/værge afgive 1 stemme. 



Ansatte, der har børn i institutionen har stemmeret, men kan ikke vælges til 

bestyrelsen. 

 

Valg af repræsentanter og suppleanter til forældrebestyrelse sker ved simpelt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, 

hvem der er valgt, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange 

stemmer. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages lodtrækning mellem de 

kandidater, der har deltaget i omvalget. 

 

§ 7. Forældrerepræsentanter kan udtræde af forældrebestyrelsen såfremt deres børn  

               ophører i institutionen, og valg af suppleanter kan også bortfalde, hvis deres børn    

              holder. 

              Dog skal bestyrelsen, jf. § 4, altid have et overtal af medlemmer, der aktuelt har børn 

              i Bøgehaven. 

               

§ 8. Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand og evt. 

næstformand. 

 

§ 9. Forældrebestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender 

varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder 

for dens ledelse og drift. 

 

Forældrebestyrelsen godkender principper for privatinstitutionen, for eksempel 

pædagogiske principper og principper for årsplan, læreplan og budget. 

 

Ansættelse og afskedigelse af privatinstitutionens leder og øvrige medarbejdere 

foretages af bestyrelsen. 

 

§ 10. Forældrebestyrelsen afholder mindst 6 ordinære møder årligt. Formanden indkalder til 

og leder møderne. 

Foruden bestyrelsesmedlemmer deltager institutionens leder og 1 medarbejder-

repræsentant uden stemmeret i møderne. 

 

Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til ekstraordinært 

forældrebestyrelsesmøde med eller uden personaledeltagelse. 

 

Forældrebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af 

bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

 



Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning, medmindre 

andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

Forældrebestyrelsen fastsætter forretningsorden og drager omsorg for, at der føres 

protokol fra bestyrelsesmøderne. 

 

 

§ 11. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med lederen eller en af disse i 

forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der 

kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom 

kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer. 

 

Dispositioner vedr. fast ejendom eller institutionens lejemål kræver dog underskrift af 

yderligere 1 bestyrelsesmedlem. 

 

§ 12. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle 

institutionens gældsforpligtelser. 

 

Forædrebestyrelsens medlemmer er ansvarlige for privatinstitutionens dispositioner i 

overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler. 

 

§ 13. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse anvendes dens formue til socialt formål 

for børn på Bøgballe Friskole. 

 

§ 14. Ændring af vedtægten kræver tilslutning af et flertal i bestyrelsen. 
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