En forening for selvejende dag- og specialinstitutioner

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE BØRNEVENNER
§1
Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er "Gentofte Børnevenner".
Foreningens hjemsted er Gentofte kommune.
Foreningens formål er:
• At medvirke til en stadig forbedring af vilkårene for børn og unge samt
støttekrævende personer i Gentofte kommune, bl.a. ved at varetage opgaver af fælles
interesse og støtte initiativer for disse grupper.
• At oprette og drive selvejende daginstitutioner i Gentofte kommune
• At oprette og drive selvejende socialpædagogiske tilbud i Gentofte kommune.
• At aktivt påvirke formulering og synliggørelse af børn og unge politikken i Gentofte
kommune.
Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning tillige udøve de anførte aktiviteter uden for
Gentofte kommune.
§2
Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages personer, der på indmeldelsestidspunktet er
bosiddende i Gentofte Kommune eller i andre kommuner, hvor foreningen har aktiviteter.
Selvejende institutioner, hvor Gentofte Børnevenner udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer er
fødte medlemmer af foreningen.
Som medlem af foreningen kan endvidere optages andre selvejende og private non-profit
institutioner, som administreres af Gentofte Børnevenner.
Ledere i de selvejende institutioner, der er medlem af Gentofte Børnevenner, kan i deres
ansættelsesperiode optages som medlem af foreningen uanset bopælskommune.
Foreningens bestyrelse kan efter ansøgning godkende optagelse af andre som medlemmer
af foreningen.
§3
Kontingent
Kontingent opkræves en gang årligt, og dets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
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§4
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningens bestyrelse indkalder til en årlig ordinær generalforsamling, der afholdes inden
den 15. maj. En foreløbig indkaldelse, der har form af et varsel, offentliggøres mindst 2
måneder før generalforsamlingens afholdelse. Varslet skal indeholde dato for
generalforsamlingen og forslag til dagsorden samt angivelse af, hvem der er på valg.
Navne på kandidater til foreningens bestyrelse samt forslag i henhold til dagsorden skal være
foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse fremsendes mødeindkaldelse til hvert
enkelt medlem pr. brev eller elektronisk post med angivelse af dagsorden samt navne på
kandidater til foreningens bestyrelse.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, med hver én stemme. Et
medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til et andet
medlem, dog således at hver stemmeberettiget deltager højst kan medbringe 2 fuldmagter.
Det er en betingelse for at stemme på generalforsamlingen, at man har været medlem af
foreningen i mindst 3 måneder, og at kontingent er betalt.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Foreningens bestyrelse
kan indkalde generalforsamlingen, og den skal indkaldes af foreningens formand, såfremt der
foreligger skriftlig anmodning med angivelse af motiveret dagsorden fra mindst 10% af
foreningens medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes ved brev eller elektronisk post til hvert enkelt
medlem med angivelse af dato og dagsorden.
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§5
Foreningens bestyrelse
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Hvert år
vælges 2 personer, hvert tredje år dog 3 personer alle for 3 år ad gangen.
Endvidere skal der hvert år vælges 2 suppleanter, som i tilfælde af medlemmers varige forfald
kan indtræde i den resterende del af funktionsperioden.
Såfremt mere end 2 bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af bestyrelsen, skal bestyrelsen inden 3
måneder efter den seneste udtræden med mindst 14 dages varsel indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af medlemmer til bestyrelsen
3) Eventuelt
Det skal tillige angives, hvilke medlemmer der er udtrådt af bestyrelsen, og deres resterende
valgperiode samt navne på eventuelle kandidater til de ledige pladser.
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer foretages enkeltvist, og det nye medlem indtræder i den
resterende valgperiode for det respektive, udtrådte bestyrelsesmedlem.
Såfremt bestyrelsesmedlemmerne er udtrådt efter den 15. marts, kan bestyrelsen undlade at
indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen er ikke selvsupplerende, og bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges ifølge §5
Valgbare til bestyrelsen er alle personlige medlemmer. Kandidater skal være meddelt
foreningen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse, jf. § 4.
Foreningens bestyrelse vælger på første bestyrelsesmøde efter den ordinære
generalforsamling af sin midte foreningens formand og næstformand. Valgene foretages
forskudt for en 3-årig funktionsperiode, og bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.
Foreningens bestyrelse kan nedsætte et eller flere udvalg.
Foreningen tegnes af den til enhver tid fungerende foreningsformand eller næstformand
sammen med to medlemmer af bestyrelsen. For foreningens forpligtelser eller gæld hæfter
alene foreningen med egen formue.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog minimum 4 gange om året. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, heraf
formand eller næstformand. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
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§6
Gentofte Børnevenners repræsentation i institutionsbestyrelserne
(foreningsudpegede bestyrelsesmedlemmer)
Gentofte Børnevenners bestyrelse udpeger til hver af de fødte eller indmeldte institutioners
bestyrelser minimum 2 bestyrelsesmedlemmer, jf. Dagtilbudslovens bestemmelser herom.
De udpegede bestyrelsesmedlemmer skal indgå og deltage i institutionens ledelse og virke i
øvrigt, men samtidig varetage Gentofte Børnevenners interesser i bestyrelsesarbejdet,
herunder respektere foreningens formål.
Udpegede bestyrelsesmedlemmer er som udgangspunkt udpeget for en 4-årig periode, der
følger kommunalvalgsperioden. Et foreningsudpeget bestyrelsesmedlem kan med et varsel på 3
måneder bede om at blive fritaget for udpegningen. Genudpegning kan finde sted. Mandatet
gives ved et personligt stilet udpegningsbrev.
Medlemskabet i den enkelte institutionsbestyrelse, som repræsentant for Gentofte
Børnevenner, forudsætter, at skriftlig udpegning har fundet sted.
Gentofte Børnevenners bestyrelse kan uden varsel tilbagekalde et udpegningsmandat, såfremt
det skønnes, at foreningens formålserklæring, af det pågældende udpegede medlem, ikke
respekteres. En inddragelse af et udpegningsmandat har øjeblikkelig virkning.
De 2 udpegede bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af Gentofte Børnevenner.

§7
Institutionsrådet
Institutionsrådet består af 5 medlemmer, der hvert år udpeges efter den ordinære
generalforsamling, 2 medlemmer udpeges af og blandt nuværende eller tidligere ledere i
institutioner tilknyttet Gentofte Børnevenner, 2 medlemmer udpeges af bestyrelserne og blandt
nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer i institutioner tilknyttet Gentofte Børnevenner,
1 medlem udpeges af foreningens bestyrelse. Har denne udpegning ikke fundet sted senest 3
måneder efter generalforsamlingen, har bestyrelsen mulighed for at udpege medlemmer efter
ovenstående retningslinjer.
Institutionsrådet konstituerer sig selv med en formand, som deltager i foreningens
bestyrelsesmøder med taleret.
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§8
Revision
Revision skal varetages af en statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år på den ordinære
generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
§9
Vedtægtsændringer
Ændringer i foreningens love kan vedtages på en generalforsamling, når 2/3 af de
stemmeberettigede er til stede eller repræsenteret, og mindst 2/3 af de tilstedeværende
stemmer derfor.
Er forannævnte antal ikke til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 af de
afgivne stemmer er for en ændring i lovene, indkaldes med mindst 14 dages varsel til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om ændring af vedtægterne kan træffes
med tilslutning af 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10
Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning skal træffes på to af hinanden følgende
generalforsamlinger. Beslutningen kræver endvidere, at mindst 2/3 af de på
generalforsamlingerne fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om formuens
overgang til lignende formål, som det i § 1 nævnte.

Ovenstående vedtægt er senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 19. juni 2020.

