
Vedtægter for Støtteforeningen for Skovbørnehaven Alfely i Albertslund. 
 

Redigeret udgave af vedtægterne ved foreningens Generalforsamling  

den 13. september 2018. 
 

§1 Støtteforeningens navn er:  

”Støtteforeningen for Skovbørnehaven Alfely i Albertslund”  

 

§2 Støtteforeningens formål er, at yde støtte til børnehaven og skabe ekstra muligheder for børn og personale. Der kan 

ydes støtte til indkøb af anskaffelser, herunder materialer og udstyr, samt til udflugter, kurser og andre aktiviteter.  

 

§3 Berettigede til at være medlem af foreningen er alle med interesse i ovennævnte formål, f.eks. forældre, 

bedsteforældre, værger, personale og andre med interesse i at yde støtte til børnehaven.  

• Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og bliver opkrævet 1. maj.  

• Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 200 kr. Indmeldelse i støtteforeningen foregår ved at 

indbetale beløbet på foreningens konto og ved at informere støtteforeningen herom.  

• Ved et barns indmeldelse i børnehaven eller optagelse på venteliste, skal mindst en af forældrene være 

medlem af støtteforeningen.  

• Medlemskab forudsætter betaling af årligt kontingent.  

 

§4 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, der består af mindst 3 medlemmer:  

• Formand, næstformand og kasserer.  

• Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.  

• Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, med valg af en formand, 

næstformand og en kasserer.  

 

Medlemmerne vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer og for et år ad gangen. Bestyrelsen er 

beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afgørelser sker ved almindeligt stemmeflertal. 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når der er modtaget ønsker fra børnehaven.  

 

§5 Der afholdes generalforsamling en gang årligt inden udgangen af marts.  

• Formanden indkalder.  

• Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

• Indkaldelse skal ske skriftligt med minimum 14 dages varsel.  

• Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen.  

 

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de 

afgivne stemmer. Afstemninger kan foregå ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis bare ét medlem forlanger 

det. På generalforsamlingen har medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent, stemmeret. Der er én stemme pr. 

medlem. Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.  

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:  

 

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent.  

3. Formandens beretning.  

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt fastlæggelse af kontingent for          

foreningen.  

5. Indkomne forslag.  

6. Optagelse af bestyrelsesmedlemmer.  

7. Valg af revisor.  

8. Eventuelt.  

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. Endvidere kan medlemmer skriftligt indkalde til 

generalforsamling med angivelse af dagsorden. I så fald skal der være mindst 1/3 af medlemmerne bag indkaldelsen.  



 

§6 Foreningens økonomiske midler indsættes på en bankkonto. Det er kassererens opgave at føre regnskab og i 

samarbejde med bestyrelsen, at forvalte midlerne i henhold til formålsparagraffen. Det er kassereren der er 

underskriftsberettiget overfor banken.  

 

§7 Hæftelse. 

Foreningen kan ikke optage lån eller stifte gæld. 

Foreningen hæfter kun med sin forpligtelser med foreningens formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller 

bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 

§8 Der tages referat af støtteforeningens bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Disse opbevares i en mappe og kan 

forevises, hvis enkelte medlemmer ønsker at se dem.  

 

§9 Regnskabsåret for støtteforeningen følger kalenderåret, og kassereren forelægger regnskabet ved den årlige 

generalforsamling, til godkendelse. Kassereren sørger desuden for, at der foreligger en aktuel saldoopgørelse til hvert 

bestyrelsesmøde.  

 

§10 Foreningens opløsning 

Foreningen kan kun opløses ved en lovligt indvarslet generalforsamling og kun såfremt dagsordenspunktet om 

opløsning er annonceret med minimum 14 dages varsel og såfremt ¾ af de tilstedeværende stemmer for.  

I tilfælde af nedlæggelse af Støtteforeningen, overgår et eventuelt overskud til at afbetale på børnehavens gæld. Hvis 

ikke børnehaven har gæld, men stadig eksisterer, går et eventuelt overskud til børnehaven. Hvis børnehaven også 

nedlægges med overskud, går pengene til den humanitære organisation Børns Vilkår.  

 

 

 

______________________________  

Formand  

 

 

 

______________________________  

Næstformand  

 

 

 

______________________________  

Kasserer  

 

 


