Vedtægter for den selvejende daginstitution ”Søndermarken"

§1
Den selvejende institutions navn er ”Søndermarken”. Dens hjemsted er Varde Kommune.
§2
Den selvejende institution – oprettet i henhold til § 69-73 i lov om social bistand, skal arbejde med et
pædagogisk indhold, der fremmer evnen til aktivt fællesskab, og som i en tryg og glad atmosfære giver
muligheder for oplevelser og øget lyst til at lære og til at udfolde fantasien med det sigte at fremme en
alsidig udvikling samt tolerance og medmenneskelighed for barnet.
§3
Institutionens formue består af den til enhver tid eksisterende friværdi i institutionens faste ejendom og
inventar.
§4
Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnende ledelse, og en
leder der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.
§5
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der er udpeget af:
Grundejerforeningen ”Landsbyen”
1 medlem + suppleant
Grundejerforeningen ”Plantagevej Vest”
1 medlem + suppleant
Forældrekredsen
4 medlemmer + suppleanter
Personalet
1 medlem + suppleant
Grundejerforeningen udpeger inden generalforsamlingen hvert et medlem, der på valgtidspunktet skal være
forældre i institutionen. Et medlem er berettiget til at forblive som bestyrelsesmedlem resten af
valgperioden, selvom medlemmets barn udmeldes inden periodens ophør.
Såfremt en eller flere grundejerforeninger ikke kan udpege et medlem der er forældre i institutionen skal
antallet af repræsentanter valgt af forældrekredsen varieres således at der altid sikres forældreflertal i
bestyrelsen.
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Grundejerforeningsrepræsentanter er valgt for en 4-årig periode der følger den kommunale valgperiode.
De øvrige forældrerepræsentanter er valgt for en 2-årig periode og er på skift på valg hvert andet år.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Alle i bestyrelse har stemmeret.
§6
Bestyrelsen vælger blandt de grundejerforeninger udpegende repræsentanter sin formand. Formanden
indkalder til og leder møder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstedet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§7
Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under
hensynstagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og
drift.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver
bestyrelsens tilslutning.
Indgåelse og ophævelse af overenskomst mellem den selvejende institution og Varde Byråd kræver
bestyrelsens tilslutning.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved
overenskomst mellem bestyrelsen og Byrådet jfr. dagtilbudsloven.
§8
Institutionens personale ansættes og afskediges af bestyrelsen.
§9
Uansøgt afsked af personale, der er ansat på funktionærlignende vilkår, kan kun ske efter Varde Byråds
forudgående godkendelse.
§ 10
Lederen har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige drift af institutionen i overensstemmelse
med målsætningsparagraffen jfr. § 2.
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§ 11
Den selvejende institution hæfter alene med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle
institutionen på hvilende gældsforpligtelser.
§ 12
Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Ændring af vedtægten kræver herudover godkendelse af Varde Byråd.
§ 13
I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal formuen med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og
med godkendelse fra Varde Byråd som fra Socialstyrelsen anvendes til et tilsvarende socialt eller
sundhedsmæssigt formål.

Bestyrelsen for S/I Søndermarken
den
_______________________
_______________________
_______________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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Godkendt af Varde Byråd
den 6. maj 2014
________________________
Erik Buhl
/ Bent Peter Larsen
borgmester
konst. kommunaldirektør

