
Vedtægter for den selvejende institution Landsbyhaven 
 

§ 1 

Hjemsted og formål: 
 

Stk. 1. 
“Landsbyhaven” er en selvejende institution med hjemsted i Jammerbugt Kommune, 
Region Nordjylland og godkendt af Aabybro Kommune som privat institution iht. 
‘Dagtilbudsloven’ med virkning fra 1. januar 2006.  
 

Stk. 2. 
“Landsbyhaven” er daginstitution for børn i alderen 3 til 6 år.  
Det er “Landsbyhavens” formål at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børnene i 
tæt samarbejde med forældrene.  
Tilbudene skal skabe rammer, der fremmer børnenes trivsel og selvstændighed og i 
øvrigt som beskrevet i “Landsbyhavens” institutionsbeskrivelse og iht. 
‘Dagtilbudsloven’. 
 

Stk. 3. 
“Landsbyhaven” er oprettet som selvejende institution den 1. august 1999. 
 

§ 2 
Forældrekredsen 

 

Stk. 1. 

Medlemmer af forældrekredsen er enhver, der har børn i “Landsbyhaven”, samt 
institutionens ansatte og i øvrigt kan andre, der føler sig knyttet til institutionen og er 
villige til at deltage i dens økonomiske opretholdelse, optages som 
støttekredsmedlemmer. 
Optagelse af støttekredsmedlemmer kan nægtes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse 
kan indankes for generalforsamlingen såvel af de, bestyrelsen har nægtet optagelse, 
som af et evt. mindretal i bestyrelsen. 
Bestyrelsen fastsætter vilkår for støttekredsmedlemmers kontingent. 
 

Stk. 2. 
Det påhviler forældrene at føre tilsyn med institutionen. 
“Landsbyhaven” er under lovpligtigt tilsyn af Jammerbugt Kommune.  
 

§ 3 
Børnehavens drift: 

 
Stk 1. 
“Landsbyhavens” drift gennemføres ved forældrebetaling, bidrag fra andre, samt 
overskud ved arrangementer o. lign. 
Institutionen modtager kommunalt tilskud iht. ‘Dagtilbudsloven’. 



Stk. 2. 
Bidrag til “Landsbyhaven” giver ikke ret til nogen del af institutionens formue eller til 
udbytte af nogen art. 
 

Stk. 3. 
Det tilstræbes hvert år at tilvejebringe et overskud ved “Landsbyhavens” drift til 
oparbejdelse af kapital, der kan imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i 
øvrigt til gavn for “Landsbyhaven” eksempelvis til forbedring af pædagogisk 
materiale, til byggeforanstaltninger og lignende, idet evt. overskud tilfalder 
institutionen. 
 

Stk. 4. 
Evt. likvide midler, der ikke er nødvendige for institutionens daglige drift, skal 
anbringes på én eller flere af følgende måder: 
 

1) Som indestående i danske pengeinstitutter. 
2) I fondsaktier udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner 
i Danmark eller andre danske financeringsinstitutter under offentligt tilsyn. 
3) I fondsaktier eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune 
står som udsteder eller garant. 
4) I værdipapirer, bortset fra aktier, som i øvrigt efter deres art og sikkerhed kan stilles 
i klasse med de i nr. 1. - 3 nævnte aktiver. 
 

§ 4 
Bestyrelsens sammensætning: 

 

Stk 1. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 4 vælges blandt forældre til 
“Landsbyhavens” 3 - 6 årige børn, samt blandt institutionens støttekreds.  
Ved valgproceduren skal det dog sikres, at mindst 3 af disse er forældre til 3 - 6 årige 
børn i børnehaven.  
“Landsbyhavens” leder eller dennes stedfortræder er fast medlem af bestyrelsen. 
Repræsentanter for øvrige ansatte kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 
Ved behandling af personsager, der vedrører enkelte ansatte, kan bestyrelsen 
suspendere ansattes deltagelse. 
 

Stk. 2. 
De 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt forældre til “Landsbyhavens” 3 - 6 
årige børn, samt blandt institutionens støttekreds, vælges for 2 år og afgår med 2 og 3 
årligt.  
Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen blandt forældre til “Landsbyhavens” 
3 - 6 årige børn.   
Alle valg kan være genvalg. 
 

§ 5 



Bestyrelsens opgaver: 
 

Stk. 1. 
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen i overensstemmelse med 
ansættelseskontrakt for institutionens leder og er ansvarlig for, at institutionens 
økonomi og drift i øvrigt er i overensstemmelse med denne vedtægt. 
 

Stk. 2. 
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetalingen.  
 

Stk. 3. 
Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Bestyrelsen godkender efter 
indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af Landsbyhavens øvrige fastansatte 
personale. 
Lederen ansætter og afskediger institutionens øvrige personale. 
 

Stk. 4. 
Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes budget, driftsregnskab og 
status for institutionen. 
Regnskabet skal revideres. 
 

Stk. 5. 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i institutionens forhold i 
overensstemmelse med gældende lovgivning.  
Forældre til børn og fastansatte ved institutionen har dog altid ret til indsigt i 
budgetter og regnskaber og andre dokumenter, der er af betydning for bl.a. en 
vurdering af institutionens økonomi, og som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen 
kan også tillægge retten til andre. 
 
Stk. 6. 
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg. Udvalgsmedlemmer kan være forældre og 
støttekredsmedlemmer uden for bestyrelsen. 
 

§ 6 
Den pædagogiske ledelse: 

Stk.1. 
Lederen har det fulde, selvstændige ansvar for institutionens pædagogiske ledelse 
over for forældre- og støttekreds og bestyrelse. 

§ 7 
Bestyrelsens arbejde: 

 

Stk. 1. 
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. 
 

Stk. 2. 



Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste 
har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de 
almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig 
forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer. 
 

Stk. 3. 
Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, 
som udlejer bygninger til institutionen. 
 

§ 8 
Tegningsret: 

 

Stk. 1. 
“Landsbyhaven” tegnes enten af bestyrelsens formand og børnehavens leder i 
forening eller af èn af disse i forening med bestyrelsens næstformand eller evt. 
forretningsfører. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. 
 

Stk. 2. 
Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over “Landsbyhavens” evt. 
faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. 
 

§ 9 
Nedlæggelse: 

Stk. 1. 
Ophører den selvejende institution med at drive virksomhed i overensstemmelse med 
formålsbestemmelserne, skal den nedlægges. 
Bestyrelsen er dog forpligtet til at forsøge videreførelse af institutionen med nyt 
formål. 
 

Stk. 2. 
Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes af generalforsamlingen. 
 

Stk. 3. 
Det påhviler bestyrelsen at give Jammerbugt Kommune meddelelse om institutionens 
nedlæggelse. 
 

Stk. 4. 
Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske 
opgørelse af institutionens aktiver og passiver er gennemført.  
Stk. 5. 
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af institutionens aktiver og for, at den 
økonomiske opgørelse i anledning af institutionens nedlæggelse foretages efter 
gældende regler, samt for, at institutionens nettoformue anvendes i overensstemmelse 
med vedtægterne. 
 



Stk. 6. 
Evt. overskydende midler tilfalder formål, der besluttes af bestyrelsen. 
 

Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
 

Således vedtaget på generalforsamling ved den selvejende institution “Landsbyhaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag til vedtægten: 
 

Bestyrelsens forretningsorden: 
 

1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt de valgte bestyrelses-
medlemmer. 
Bestyrelsen kan desuden vælge protokolfører/sekretær, kasserer og forretningsfører 
blandt de valgte medlemmer. 
 

1a. Protokolfører/sekretær, kasserer og forretningsfører kan antages uden for 
bestyrelsens kreds. 
 

2. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer 
skønner det nødvendigt, dog mindst 3 gange i løbet af kalenderåret. 
 

3. Formanden (evt. ved protokolfører/sekretær, forretningsfører) indkalder til 
bestyrelsesmøder med mindst 1 uges varsel og orienterer på forhånd skriftligt ved 
dagsorden om, hvilke sager, der skal behandles på mødet. 
 

4. Formanden - og i hans fravær næstformanden - leder forhandlingerne og afstem-
ningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. 
Referat udsendes snarest efter mødets afholdelse og underskrives ved næste møde. 
Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutnings-
protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger. 
 

5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger 
træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
 

6. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg. 
 
Generalforsamlingen: 
 

Generalforsamlingen består af forældre til “Landsbyhavens” 3 - 6 årrige børn og 
støttekredsen og er institutionens øverste myndighed. 
 

Generalforsamlingen kan tage beslutning om: 
 

1. Valg af bestyrelse.  
2. Vedtægtsændringer. 
3. Køb-salg og pantsætning af fast ejendom, dog kun med 2/3 majoritet. 
4. “Landsbyhavens” nedlæggelse, og kun efter 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, - og kun med 2/3 majoritet.  
 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 
 

Der føres protokol over det, der vedtages på en generalforsamling. 
 



Ordinær generalforsamling 
 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj. 
Den indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning ved bestyrelsen. 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
5. Indkomne forslag. 
6. Eventuelt. 
 

Forslag til bestyrelsesmedlemmer samt forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før gene-
ralforsamlingen.  
Formanden forpligtes til at meddele datoen for generalforsamlingen senest 4 uger før 
den er berammet.  
Bestyrelsesvalg afgøres ved almindelig stemmeflerhed, og hvert medlem kan kun 
afgive én stemme. Afstemningen er skriftlig. 
Øvrige beslutninger træffes ligeledes ved almindelig stemmeflerhed. 
 
Ekstraordinær generalforsamling: 
 

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 
1/3 af forældre- støttekredsen ønsker det og indkaldes som til ordinær 
generalforsamling. Dagsorden skal angives. 
 
 
 
Den selvejende børneinstitution 
“Landsbyhaven”  
den 


