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FORRETNINGSORDEN 

Bestyrelsens sammensætning 

• Områdebestyrelsen har besluttet, at der skal være 9 forældrevalgte i bestyrelsen. Det skal 
sikres, at der er repræsentation fra alle områdets enheder. Fordelingen af forældrevalgte 
er følgende: 

o Bøgeskovens Børnehus - Tildeles 2 kandidater  
o Skovbørnehaven - Tildeles 1 kandidat 
o Børnehuset Egeskov - Tildeles 1 kandidater  
o Pilekvisten - Tildeles 2 kandidat 
o Rødkærsbro Børnehus - Tildeles 2 kandidater 
o Dagplejen - Tildeles 1 kandidat 

• Der vælges ligeledes to suppleanter, som ikke deltager i bestyrelsesmøderne. 
 

Møder 

• Formanden fungerer som ordstyrer (alternativt områdelederen) på mødet. 

• På det første bestyrelsesmøde gennemgås tavshedspligt, underretningspligt og 
styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 0-6 år samt forretningsordenen. 

• Områdebestyrelsen afholder mindst 6 møder årligt + evt. høringsmøder 

• Der planlægges datoer for møderne for 1 år ad gangen 

• Områdelederen og formanden udarbejder en dagsorden for møderne. Punkterne på 
dagsordenen er som udgangspunkt åbne, men kan i særlige tilfælde være lukkede punkter 

• Alle medlemmer af bestyrelsen kan få punkter sat på dagsordenen 

• Punkter til dagsordenen skal være indsendt til områdelederen senest 14 dage før mødet. 

• Ved hastesager kan der indkaldes til møde med forkortet varsel 
 

Afbud 

• Afbud til møder sker skriftlig eller telefonisk til områdelederen 

 

Beslutninger 

• Områdebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af medlemmerne er mødt frem 

• Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i formandens 
funktion 



• Såfremt to medlemmer forlanger det, skal afstemning ske skriftligt 

• Der kan ikke stemmes ved fuldmagt 
 
 
 

Inhabilitet 

• I særlige tilfælde kan et bestyrelsesmedlem erklæres inhabil, såfremt et punkt på 
dagsordenen har en sådan karakter, der kan være personlige forhold (herunder også 
økonomiske) der tilsiger at medlemmet ikke kan indgå objektivt i diskussionen og/eller 
beslutningen. Et medlem kan erklære sig selv inhabil, ét andet medlem kan rejse 
spørgsmålet om inhabilitet, men det er til hver en tid et flertal i bestyrelsen der afgør om et 
medlem er inhabilt. Et hvert medlem har derudover selv pligt til at oplyse eventuelle 
forhold der kan begrunde inhabilitet. 

 

Referat 

• Der udarbejdes referat efter møderne 

• Beslutningsreferatet fremsendes til Områdebestyrelsens medlemmer samt et eksemplar til 
opslag på AULA og på hjemmesiden 

• Referatet skal fremsendes umiddelbart efter mødet 
 

Ændringer: 

Nærværende forretningsorden kan ændres, såfremt der er flertal herfor på bestyrelsesmødet. 

 

Godkendt på møde den 9. maj. 2022 

 


