VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MARIEHØNEN MED
DRIFT SOM PRIVAT DAGINSTITUTION

§1
Institutionen er en selvejende institution oprettet 15/2 1994. Dens navn er ’Mariehønen’
CVR 17775871 og dens hjemsted er adresse: Kålsbjergvej 35, 5500 Middelfart.
§2
Mariehønens formål er at drive dagtilbud ud fra følgende principper:
Der skal bygge på åbenhed, gensidig respekt og tillid mellem forældre, børn og
personale. Institutionens formål er under trygge forhold at give barnet mulighed for at
udvikle sig gennem leg, fantasi og kreativ udfoldelse. Det pædagogiske arbejde tager
hensyn til det enkelte barns særlige behov, baggrund samt udviklingstrin. Institutionen er
åben for 11 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Institutionens ugentlige åbningstid er
44 timer. Bestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid.
§3
Bestyrelsen har det overordnede pædagogiske og driftsmæssige ansvar for institutionen.
Institutionens virke for det i § 2 nævnte formål skal ske i henhold til Dagtilbudsloven
såvel som Middelfart Kommunes politik på dagtilbudsområdet.
§4
Der afholdes forældremøde med valg til bestyrelsen for alle institutionens forældre hvert
år i marts/april måned. Forældremødet med valg til bestyrelsen varsles 21 dage forud ved
udsendelse af indkaldelse til hvert barns forældre.
Dagsorden for forældremødet med valg til bestyrelsen udsendes til hvert barns forældre
senest 7 dage før afholdelsen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Bestyrelsen aflægger beretning
2. Institutionens leder aflægger beretning
3. Bestyrelsen fremlægger institutionens regnskab
4. Drøftelse af kommende års aktiviteter
5. Orientering om valgprocedure, bestyrelsens sammensætning, ansvar
og arbejdsopgaver
6. Valg til bestyrelse
7. Valg til suppleanter
8. Eventuelt

På forældremødet med valg til bestyrelse vælges medlemmerne til bestyrelsen ved
skriftlig afstemning. Forældre kan ved personligt fremmøde afgive en stemme pr. person.
Forældre, der er forhindret i fremmøde, kan ved skriftlig fuldmagt overdrage
stemmeretten til en navngiven, fremmødt person. Fremmødte personer kan maksimalt
medbringe 1 fuldmagt. Valgbare til bestyrelsen er forældre med børn i institutionen.
Ansatte, som har børn i institutionen har stemmeret, men kan ikke vælges til bestyrelsen
som forældrerepræsentanter.
§5
Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed. Bestyrelsen påser, at den selvejende
institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til
institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for selvejende
institutioners ledelse og drift. Der udarbejdes et årsregnskab fra 1. jan. – 31. dec., som
gennemgås af en revisor.
§6
Bestyrelsen består af 6 medlemmer – 5 forældrerepræsentanter og 1
medarbejderrepræsentant. De 5 forældrerepræsentanter vælges på det årlige
forældremøde med valg til bestyrelsen for en periode på 2 år. I ulige år afgår 2 af
bestyrelsens forældrerepræsentanter (kan genvælges). I lige år afgår 3 af bestyrelsens
forældrerepræsentanter (kan genvælges).
Medarbejderrepræsentanten vælges af og blandt det fastansatte personale hvert år til
januar. Lederen kan ikke vælges. Medarbejderrepræsentanten deltager i bestyrelsen med
stemmeret. Lederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, da lederen ikke er en
del af bestyrelsen.
§7
Foruden bestyrelsen vælges 1. og 2. suppleant, som indkaldes ved fravær af
forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer (suppleanten har kun i dette tilfælde stemmeret),
begge har dog ret til at deltage i bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmedlemmer, hvis barn ikke
længere er indskrevet i institutionen kan sidde valgperioden ud. Vælger medlemmer at
forlade bestyrelsen indtræder suppleanter i den orden de er valgt og fungerer i bestyrelsen
i den oprindelige bestyrelsesmedlems periode. Begge suppleanter afgår normalt hvert år.
Genvalg kan finde sted.
§8
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv. Bestyrelsen er
ved sine møder beslutningsdygtig, såfremt 3 forældrerepræsentanter er mødt.
§9
Indgåelse og ændringer af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og
drift, aftaler, som berører institutionens kapital, kræver underskrift af bestyrelsens
formand sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 10
Middelfart Kommune har godkendt den selvejende institution som privat daginstitution i
henhold til kommunens godkendelseskriterier og Dagtilbudsloven.
Indgåelse og ændringer af den selvejende institutions drift som privat daginstitution
kræver bestyrelsens tilslutning samt Middelfart Kommunes godkendelse.
§ 11
Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Lederen har ansvaret for den
daglige pædagogiske og driftsmæssige ledelse af institutionen. Institutionens personale
ansættes og afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan uddelegere kompetencen
vedrørende ansættelse og afskedigelse af personale til institutionens leder.
§ 12
Optagelse i institutionen sker under hensyntagen til gruppesammensætningen (alder og
køn) i henhold til anciennitet på ventelisten, dog under respekt af hensyntagen til at
søskende til nuværende og tidligere børn i Mariehønen udvises fortrinsret. Institutionen er
åben for alle uanset race, køn, religion og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan
tilslutte sig Mariehønens formålsbestemmelser og pædagogiske grundværdier. Der føres
venteliste over børn, der ønskes optaget i institutionen. Ventelisten er åben for alle,
herunder børn med særlige behov. Opkrævning af forældrebetaling sker 1 måned forud.
Ved optagelse kræves et depositum svarende til 1 måneds betaling. Der ydes
fripladsrefusion og søskenderabat efter gældende regler.
§ 13
Der er 1 måneds opsigelse. Opsigelse eller udmeldelse af institutionen skal senest ske til
udgangen af måneden. Opsigelse skal ske skriftligt til Mariehønen via
udmeldelsesblanket.

§ 14
Den selvejende institution hæfter med sin kapital for alle institutionens påhvilende
gældsforpligtelser efter dansk rets almindelige regler.
§ 15
Et evt. overskud anvendes til konsolidering af den selvejende institution jf. formålet
beskrevet i §2.
§ 16
Ændringsforslag til nærværende vedtægt kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, samt godkendelse af Middelfart Kommune.

§ 17
I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal institutionens værdier, i form af kontanter og
materialer, anvendes til et lignende socialt formål med godkendelse af Middelfart
Kommune.
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