Forretningsorden
for Områdebestyrelsen
Området – Hinnerup B

Forretningsorden for bestyrelsen Hinnerup B

§ 1:

Senest en uge efter det sidst afholdte valg, samles den nye bestyrelse og konstituerer sig og
aftaler det første møde.
Konstitueringen har til formål at vælge formand. Næstformand og referent. Til valg kræves
flertal. Hvis stemmerne står lige foretages der lodtrækning. Formands- og næstformandsposterne kan kun besættes af forældrerepræsentanter.

§ 2.a:

Bestyrelsen består af 10 forældrerepræsentanter og 5 medarbejderrepræsentanter. Områdelederen er sekretær.
Der vælges suppleanter for såvel forældrerepræsentanter som personalerepræsentanter. Det
tilstræbes at der vælges 1 forældresuppleanter pr. enhed.
Suppleanter tiltræder, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, og sidder dennes
valgperiode ud.

§ 2.b:

Valgperioden går fra november til november
Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år af gangen. Medarbejderrepræsentanter vælges
hvert år.
Valg til bestyrelsen finder sted i hver enhed
I lige år vælges 5 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 5 forældrerepræsentanter.

§ 3:

Bestyrelsesmøderne afholdes for lukkede døre. Der inviteres 2 daglig leder med til hver møde.

§ 4:

Bestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder, det vil sige, at bestyrelsesmedlemmer ikke
kan træffe beslutninger på bestyrelsen vegne uden for bestyrelsens møder. Formanden har
bemyndigelse til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne i presserende sager. I sådanne
tilfælde skal formandens beslutning godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde. Formanden er ansvarlig for at orientere bestyrelsen.

§ 5.a:

Bestyrelsens møder ledes af formanden. I tilfælde af formandens fravær ledes mødet af
næstformanden.
Dagsorden udarbejdes af områdelederen og formand i fællesskab og udsendes af områdelederen med 5 arbejdsdages varsel.
Ekstraordinære møder kan dog indkaldes med et kortere varsel, såfremt der er enighed i
bestyrelsen om dette. Et punkt kan sættes på dagsordenen ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til formanden eller områdelederen senest 8 dage før mødet.
Presserende sager kan dog optages på selve mødet, hvis alle tilstedeværende medlemmer er
enige herom og tiden er til det. Ellers kommer punktet på til næstkommende møde som fast
punkt.
Områdelederen og formanden bestemmer i samråd, om der skal indkaldes relevante personer udover bestyrelsens medlemmer.

§ 5.b:

Dagsordnen indeholder fast:
1. Valg af ordstyre
2. Indkommen post
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3.
4.
5.
§ 6:

Orientering fra forvaltningen
Orientering fra områdeinstitutionen
a. Herunder orientering om områdets budget/økonomi
Eventuelt

Der afholdes mindst 6 møder årligt, dog så ofte formanden finder det fornødent, eller hvis
områdelederen eller mindst 3 medlem af bestyrelsen stiller krav herom med angivelse af en
dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen de stemmeberettigede er
til stede – herunder formand eller næstformand.
Der afholdes ikke møder i juli og december.

§ 7:

Områdelederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, og i dennes fravær deltager
en i forvejen udpeget dagligleder.
Det skal fremgå af referatet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de trufne beslutninger,
og hvornår beslutningerne skal være gennemført.
Et bestyrelsesmedlem der har deltaget i mødet, er berettiget til at få afvigende mening indført i beslutningsreferatet.
Det skal af referatet fremgå, hvem der har været deltagende/ fraværende til mødet.

§ 8:

Dagsorden og referat skal være tilgængeligt for alle forældre. Mødets referent sørger for,
senest 5 hverdage efter bestyrelsesmødet, at aflevere referatet til områdelederen. Områdelederen udsender referatet til bestyrelsens medlemmer, der efter højest 5 hverdage melder
tilbage om referatet er godkendt eller ej. Efter godkendelse offentliggøre områdelederen
referatet på afdelingernes Day-care.

§ 9:

Kun tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kan stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning, dog skriftligt, såfremt minimum et medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes fravær er næstformandens stemme afgørende.
Suppleanter er ikke stemmeberettigede.

§ 10:

Afbud til forældrebestyrelsesmøde meddeles formand eller Områdelederen i så god tid som
muligt.

§ 11:

Udgifter til bestyrelsens virksomhed afholdes af dagtilbuddets budget.

§ 12:

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om
tavshedspligt og habilitet i forbindelsen med bestyrelsesarbejdet jf. Forvaltningsloven § 3

§ 13:

Forretningsordenen kan ændres såfremt, der er enighed i bestyrelsen om dette, dog skal der
skal være 2/3 medlemmer til stede.

§ 14:

Bestyrelsesmøderne afholdes i området på skift. Mødested er referent på mødet. Møderne
afholdes i tidsrummet 19.00-21.00, med mindre andet aftales.
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Denne forretningsorden er vedtaget i bestyrelsen d.
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Annette D. Kudsk
Områdeleder

Morten Laursen
Formand
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