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§1 Foreningens navn

1.1 StØtteforeningen for Lilleborg børnehave - den private børnehave iVig

§2 Foreningens hjemsted

2.1- Odsherred

§3 Foreningens formåE

3.1 StØtteforeningen er ene og alene tilknyttet til Lilleborg børnehave, beliggende Stationsvej 7,

4560 Vig.

3.2 Foreningens formål er at stØtte børnehaven økonomisk ifbm. udflugter, oplevelser, aktiviteter,

indkøb af legetØj mm.

3.3 Støtteforeningen søger sponsorater, legater og gaver, hvor det er muligt.

Støtteforeningen samler midler ind ved afholdelse af lotterier, donationer, frivilligt arbejde mm.

Støtteforeningen kan søge fonde, legater og donationer til vedligeholdelse og forbedringer på

bygni ngerne og legepladsen.

§4 Generalforsamlingen

4. 1 Ge nera lforsa m li ngen er foren ingens øverste myndighed

4.7 Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt. Generalforsamlingen afholdes ifbm.
børnehavens ordinære generalforsamling. lndkaldelse til generalforsamlingen udsendes sammen
med indkaldelsen ti I børnehavens ordi nære genera lforsa m ling.

4.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før, og medlemmerne skal have

kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dagefør.

4.4 På den ordinære generalforsamling vælges 5-1-0 bestyrelsesmedlemmer, som alle sidder for et
år af gangen. Genvalg er muligt. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende
på betingelse af, at alle bestyrelsesmedlemmer har kunnet tilkendegive sin stemme. Hvis flere end
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10 personer ønsker at stille op til bestyrelsen, vil de resterende blive valgt som suppleanter
Suppleanterne deltager ikke i møderne, førend de tiltræder i bestyrelsen.

4.5 For at blive valgt til bestyrelsen, skal man være forælder til et barn i Lilleborg BØrnehave.

Går et bestyrelsesmedlems barn ud af børnehaven, træder man automatisk ud af bestyrelsen,
med mindre man har et barn skrevet op på venteliste i Lilleborg børnehave, og dermed fortsat har
en tilknytning til børnehaven.

4.6 Alle afgØrelser vedtages med simpelt flertal - dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3
flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis

dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle
kampvalg. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers
a nta l.

4.7 Generalforsamlingens dagsorden :

. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
o Bestyrelsensberetning
o Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
. lndkomne forslag
o Forslag til handlingsplan og budget
. Valg af bestyrelse og suppleant
. Valg af revisor
o Evt.

4.8 Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling ved valg af en

formand, næstformand og en kasserer.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Etflertal ibestyrelsen kan indkaldetilen ekstraordinærgeneralforsamling, og bestyrelsen skal
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2O% af medlemmerne eller hvis U3 af
forældrene til børn i børnehaven ønsker det.

5.2 lndkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske skriftligt og med 14 dages
varsel. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling skal ske som ved den ordinære
generalforsamling.
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§6 Bestyrelsen

6.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger

6.2 Bestyrelsen består af 5-10 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne
mellem sig med minimum en formand og en kasserer.
Hvis det ønskes at antallet ændres, kan det besluttes på en generalforsamling.

6.3 Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov; dog mindst 4 gange år:ligt.

Bestyrelsen bestemmer, hvortilforeningens midler skal bruges; dog altid i børnehavens regi.

Afgørelser træffes ved afstemning og kan ske skriftligt, hvis blot et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Der tages referat på bestyrelsesmøderne, og disse opbevares i en mappe i børnehaven som
dokumentation.

6.4 Bestyrelsen står for alle arrangementer i stØtteforeningens regi i og uden for b6rnehaven, og
kan dertil indhente hjælp fra forældre til børn i børnehaven eller andre frivillige.

6.5 Foreningen kan ikke træffe beslutninger isagervedrørende børnehavens ledelse, personale og
elever.

§7 Medlemskab

7.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede
medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende
genera lforsa m ling.

7.2Hvis formanden fratræder, konstitueres næstformanden indtil næstkommende
generalforsamling.

§8 Regnskab/Økonomi

S.L Regnskabsåret går fra den ordinære generalforsamling til den ordinære generalforsamling
kassereren forelægger regnskabet ved den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Kasseren sørger desuden for, at der forelægger en aktuel saldoopgørelse til hvert
bestyrelsesmøde.

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en
status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tllses og revideres af den
af generalforsamlingen valgte revisor.
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8.4 Foreningens midler sættes ind på stØtteforeningens konto, og det er den til enhver tid
siddende kasserer, som har ansvaret for midlerne og derfor også hæfter for dem.

8.5 Den valgte kasserer kontakter i samarbejde med den afgående kasserer foreningens bank og
får ændret navn, så den nye kasserer får ansvaret for foreningens konto.

§9 Dispositionsret

9.1 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

L0.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,
når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for
forslaget.

§11 Opløsning af foreningen

1l-.1 Foreningen kan opløses med3/4 flertal af de fremmØdte på to generalforsamlinger, som
holdes med mindst en måneds mellemrum.

L1.2 Ved ophævelse af foreningen går foreningens midler til Lilleborg børnehave, hvor
børnehavens bestyrelse beslutter hvortil, de skal bruges.
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