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VEDTÆGTER FOR FARUM SKOVBØRNEHAVE : 
FORÅR ' 15 
 
 
§ 1 
Børnehavens navn er Farum Skovbørnehave og dens hjemsted er Farum Kommune - 
nærmere betegnet Planteskolehuset, Slangerupvej 1, 3520 Farum og Grantoften, 
Frederiksborgvej 57, 3520 Farum. 
 
I Farum Skovbørnehave, gives børnene en intens daglig kontakt med og forståelse for 
naturen samt respekt for samme. 
 
§ 2 
Medlemmer af Farum Skovbørnehave er forældrene til børn optaget i skovbørnehaven, 
og kun disse kan være medlemmer 
 
§ 3 
I børnehaven kan optages børn i alderen 2,5 - 6 år, fortrinsvis børn af forældre 
bosiddende i Farum Kommune eller med anden tilknytning til området. Bestyrelsen kan i 
ganske særlige tilfælde dispensere fra disse aldersgrænser, men det skal altid være i 
samråd med børnehavens daglige leder. Det er lederen og personalet, der, i samråd 
med bestyrelsen, vurderer om sammensætningen af ‘små’ og ‘store’ børn gør, at antallet 
(20 børn) kan fraviges, og hvorvidt der kan optages flere ‘små’ børn. 
 
Sygdomme eller almentilstand, der kræver specielle hensyn, skal meddeles ved 
indmeldelsen og kan medføre, at optagelsen ikke kan ske. Dette skal dog altid drøftes 
med bestyrelsen, der efter udtale fra den daglige leder, træffer den endelige afgørelse. 
 
§ 4 
Betaling og indmeldelsesgebyr fastsættes på den årlige generalforsamling. Ved 
indmeldelse betales i øvrigt depositum svarende til 1 måneds betaling. Der betales i 11 
måneder, i juli måned holder ferie, og denne måned er betalingsfri. Bortset fra 
sommerferien følges den officielle feriekalender for Furesø Kommune. 
 
I betalingen er indeholdt et vist antal faste arrangementer for skovbørnehavens børn. 
Det må påregnes, at der kan forekomme enkelte arrangementer derudover, hvor der vil 
blive opkrævet ekstrabetaling. På dage hvor sådanne ekstra arrangementer afholdes, er 
der ikke almindelig skovdag, og børn der ikke deltager i arrangementet kan derfor ikke 
tilbydes pasning den aktuelle dag, ej heller vil der blive tale om tilbagebetaling for den 
aktuelle dag. 
 
Betaling forfalder månedsvis forud og skal indbetales senest den 1. i måneden. Der 
gives ikke refusion i tilfælde af barnets udeblivelse fra børnehaven (ferie, sygdom eller 
lign.). Der skal betales kr. 100,- ved for sent indbetalt kontingent, dog først efter rykker. 
 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde for en periode ophæve betalingen helt eller delvist for 
børn optaget i børnehaven. 
 
Kontingentrestance ud over 1 måned kan medføre udelukkelse af børnehaven. 
 
§ 5. 
Et administrationsgebyr på kr. 25,- bliver pålagt når man gør brug af indbetalingskort 
Overførsel direkte til børnehavens konto er dog gebyrfrit fra skovbørnehavens side. 
 
§ 6 
Udmeldelse af børnehaven sker skriftligt til bestyrelsens kasserer. 
 
Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til udløbet af en kalendermåned. I 
særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse. 
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§ 7 
Børnehavens organer er generalforsamlingen, bestyrelsen og den daglige leder. 
 
§ 8 
Generalforsamlingen, hvortil samtlige forældre har adgang, er børnehavens øverste 
myndighed inden for de i disse vedtægter fastsatte rammer. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest marts måned i Farum kommune. 
Indkaldelse sker skriftligt med mindst 21 dages varsel med oplysning om dagsordenens 
indhold. Forslag fra medlemmerne skal for at kunne komme til behandling og afstemning 
på generalforsamlingen være bestyrelsens formand i hænde senest 10 dage for 
generalforsamlingen. 
 
Fuldstændig dagsorden, indeholdende eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller 
medlemmer, samt det trykte reviderede årsregnskab og budget for næste regnskabsår 
vil senest 5 dage for generalforsamlingen være til gennemsyn hos børnehavens 
kasserer. 
 
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde: 
 
1. Indledning ved formanden 
2. Valg af dirigent 
3 Valg af referent 
4. Den daglige leders beretning for det forløbne år 
5 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og forelæggelse af budget 
for næste år 
6. Fastsættelse af betaling og indmeldelsesgebyr gældende fra 1. april 7. Eventuelle 
forslag fra bestyrelsen 
8. Eventuelle forslag fra forældre 
9. Valg af bestyrelse og suppleant 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
11. Valg af hytteudvalg og aktivitetsudvalg 
12. Nedsættelse af og valg til andre udvalg 
13. Eventuelt 
 
§ 9 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 
mindst 1/3 af de stemmeberettigede fremsætter begæring herom indeholdende 
motiveret forslag til dagsordenen. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen inden 8 dage 
fra begæringens modtagelse udsende indkaldelse til den ekstraordinære 
generalforsamling med mindst 8 og højst 14 dages varsel. 
 
§ 10 
Stemmeberettigede på børnehavens generalforsamlinger er forældre til børn optaget i 
børnehaven. For hvert barn, der er optaget i børnehaven, haves 1 stemme. 
 
Er et medlem forhindret i personligt at møde frem, kan hun/han skriftligt give fuldmagt til 
et andet medlem om at stemme for sig. Ingen kan dog have skriftlig fuldmagt for mere 
end et medlem. 
 
§ 11 
Forslag som kommer til afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet 
er bestemt i disse vedtægter. Fuldmagter er accepteret, men skal fra starten forelægges 
og godkendes af generalforsamlingen. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. 
 
§ 12 
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af et 
flertal af forsamlingen. Ved skriftlig afstemning tæller blanke og ugyldige stemmesedler 
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§ 13 
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges af og blandt medlemmerne på den 
ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved 
afstemninger er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. 
 
Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide indtræder bestyrelsessuppleanten. Skulle dette 
ikke være muligt vælger bestyrelsen et nyt medlem blandt forældrene til at fungere indtil 
næste generalforsamling. 
 
§ 14 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og menigt medlem. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte hun/han finder det nødvendigt, eller et 
bestyrelsesmedlem forlanger det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden, er til stede. 
 
Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tllfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsesmøde afholdes en gang om måneden, juli undtaget. 
 
§ 15  
Udvalg nedsat på generalforsamlingen refererer til bestyrelsen, der godkender 
foreslåede aktiviteter samt budget for disse. 
 
§ 16 
Bestyrelsen har med de begrænsninger, som disse vedtægter og eventuelle 
generalforsamlingsbeslutninger sætter, den overordnede ledelse af børnehaven og 
træffer med bindende virkning beslutning i børnehavens anliggender, herunder også ved 
eventuel optagelse af lån. Disposition over fast ejendom kræver dog forudgående 
godkendelse af en generalforsamling. 
Til at forpligte børnehaven retsligt over for tredjemand kræves underskrift af 2 
bestyrelsesmedlemmer, herunder formand. 
 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
For de af bestyrelsen og/eller generalforsamlingerne på børnehavens vegne indgåede 
forpligtelser hæfter alene børnehavens formue. 
 
§ 17 
Bestyrelsen antager og afskediger den daglige leder af børnehaven. Bestyrelsen skal 
bistå lederen med gennemførelse af børnehavens formal i videst mulige omfang og 
påse, at lederen opfylder de på hende/ham påhvilende pligter 
 
Antallet af medarbejdere fastsættes af bestyrelsen, ligesom ansættelse og afskedigelse 
af medarbejdere foretages af bestyrelsen, alt efter at den daglige leder har haft lejlighed 
til at udtale sig. 
 
§ 18 
Bestyrelsen træffer aftale med den daglige leder og de øvrige medarbejdere om deres 
aflønningsforhold mv. - herunder lederens og andre medarbejderes deltagelse i 
eventuelle kurser. 
 
§ 19 
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Bestyrelsen indkalder til forældremøde mindst en gang om året og kan i øvrigt indkalde 
til forældremøde, hvis den finder det nødvendigt. 
 
§ 20 
Den daglige ledelse forestås af børnehavens leder i samarbejde med de øvrige 
medarbejdere. Dette skal ske i overensstemmelse med nærværende vedtægter og de 
øvrige bestemmelser, som måtte blive fastsat af børnehavens bestyrelse. 
 
§ 21 
Bestyrelsen fastsætter de regler for børnehaven, som den måtte finde fornødne. 
Forældrene er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser og 
regler. Gentagen overtrædelse af disse regler kan efter beslutning af bestyrelsen 
medføre udelukkelse af børnehaven 
 
Børnehavens virksomhedsplan og vedtægter udsendes til ny indmeldte barns forældre 
ved indtrædelse i børnehaven. 
 
§ 21A   
I de helt særlige tilfælde, hvor det er åbenlyst, at et barn, der allerede er optaget i Farum 
Skovbørnehave, ikke kan rummes i institutionen, idet støtte efter dagtilbudslovens § 4, 
stk. 2, ikke vurderes at være tilstrækkeligt, kan Farum Skovbørnehave opsige barnet 
efter forudgående aftale med kommunen. 
 
§ 22 
Bestyrelsesmedlemmerne skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som de i 
medfør af deres medlemskab af bestyrelsen bliver bekendt med, og hvis 
hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten ophører ikke ved 
udtræden af bestyrelsen. 
 
§ 23 
Børnehavens regnskabsår er perioden 1. januar til 31. december Senest hvert års 15. 
februar afgiver bestyrelsen regnskabet til den valgte revisor. 
Kassereren fører en oversigt eller lignende, hvori der anføres oplysninger om, hvilke 
børn der er indmeldt i børnehaven samt oplysninger om er lagt betaling. 
 
§ 24 
Vedtægtsændringer samt beslutning om børnehavens opløsning kræver, at mindst 2/3 
af de stemmeberettigede er repræsenteret, og at 2/3 heraf afgiver stemme for forslaget. 
Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret, men der afgives mindst 2/3 
af de repræsenterede stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær 
generalforsamling, der afholdes tidligst 8 dage og senest 14 dage efter den første 
generalforsamling, og forslaget kan her vedtages af 2/3 af de tilstedeværende 
stemmeberettigede uanset disses antal. 
 
§ 25 
Over det på enhver generalforsamling passerede skrives et kort referat indeholdende 
alle trufne beslutninger, og referatet underskrives at dirigenten og den nytiltrådte 
bestyrelse. 
 
§ 26 
I tilfælde af skovbørnehavens opløsning skal eventuel formue gå til et velgørende, 
upolitisk arbejde for børn. Den generalforsamling, der træffer beslutning om 
opløsningen, træffer ligeledes - ved almindelig stemmeflertal - beslutning om, hvilket 
konkret arbejde for børn, formuen skal gå til. 
 

 


