Dagtilbudet Sdr. Fasanvej.

Valby d.11.8.2011.

Vedtægter for ”Medlemsforeningen på Dagtilbudet Sdr. Fasanvej”.

§ 1. Foreningens hjemsted:
”Dagtilbudet Sdr. Fasanvej”, Sdr. Fasanvej 92, 2500 Valby.
§ 2. Det er foreningens formål, gennem møder og andre arrangementer at formidle og skabe
kontakt mellem medlemmer, fra andre medlemmer til personale, bestyrelse og andre
institutioner, med indflydelse på dagtilbudets daglige liv.
Foreningen skal drives på demokratisk vis.
§ 3. Der afholdes faste medlemsrådsmøder en dag indenfor de første 5 arbejdsdage i hver måned,
Hvor der blandt andet laves dagsorden til medlemsmødet, som afholdes en dag indenfor ugens
10 arbejdsdage efter.
Der kan derudover afholdes rådsmøder efter behov.
§ 4. Medlemsmødet ledes af en dirigent og dagsordenen er:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Oplæsning og godkendelse af referat fra forrige møde.
4. Regnskab.
5. Nyt fra rådet.
6. Forslag og aktuelle problemer.
7. Siden sidst.
8. Kommende måned/langtidsplanlægning.
9. Valg til udvalg.
10. Evt.
§ 5. Rådet er beslutningsdygtigt når min. 5 medlemmer evt. supl. er til stede (deraf formanden eller
næstformand).
Suppleanterne kan deltage ved hvert rådsmøde og har stemmeret, såfremt der er ordinære
medlemmer fraværende.
§ 6. Bestemmes der noget i medlemsrådet, der kræver arbejde for at kunne gennemføres, melder
de sig, som er interesseret i at udføre pågældende job.
§ 7. Sager af mindre vigtighed kan fremlægges under den daglige frokost, hvor de behandles og
eventuelt vedtages.
§ 8. Generalforsamlingen afholdes i februar måned. Og træder i stedet for ordinært medlemsmøde.

§ 9. Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af to stemmetællere.
4. Godkendelse af referat.
5. Medlemsrådets årsberetning.
6. Regnskab og kontingent.
7. Fremtidig virke og indkomne forslag.
8. Valg af medlemsråd.
9. Gæsteudvalg.
10. Pladeudvalg.
11. Eventuelt.
§ 10. Der vælges 3 medlemmer til rådet på lige år. 4 medlemmer til rådet på ulige år. Således at
man sidder 2 år af gangen. Der vælges samtidig 2 suppleanter. Alle medlemmer bliver spurgt,
om de vil opstille til rådet senest 2 uger før generalforsamlingen. Valget foregår i de sidste 5
arbejdsdage før generalforsamlingen og skriftlig (max 3 krydser på lige år. max 4 krydser på
ulige på).
§ 11. Det nye medlemsråd tiltræder straks efter valget.
§ 12. Medlemsrådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Formand eller
næstformanden indkalder til møder. Andre udvalg en mødeindkalder.
§ 13. Medlemsrådet vælger 2 repræsentanter til dagtilbudets bestyrelse, valget gælder for fire år
(følger kommunalvalget).
§ 14. Alle afstemninger kan foregå ved håndsoprækning, dog kan mindst 5 medlemmer begære
skriftlig afstemning.
§ 15. Alle afgørelser træffes ved almindelig flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal af de
fremmødte.
§ 16. Der stemmes først for et forslag, derefter imod og til sidst stemmer ikke. Hvert medlem har
lov til at kræve en sag under behandling samt eventuelt til afstemning.
§ 17. Medlemmer der er i mere end 2 måneders restance, har ikke stemmeret ved møderne, og kan
ikke deltage i arrangementer betalt af medlemsforeningen. Fravær på grund af sygdom m.m.
i mere end 2 måneder giver kontingentfritagelse.
§ 18. Medlemsrådet skal have den medarbejder/sekretærbistand det har brug for.
§ 19. Medlemmer der er valgt til medlemsrådet, eller til forskellige udvalg har mødepligt, når der
med rimelig varsel er indkaldt til møde, helst 8 dage forinden. Udeblivelse uden gyldig grund
2 gange i valgperioden, medføre udelukkelse fra medlemsrådet eller udvalg.
§ 20. Forslag og vedtægtsændringer skal være medlemsrådet i hænde senest den første medlemsRådsmødedag i måneden.

Vedtaget på generalforsamlingen mandag d. 21. februar 2011.
Renskrevet af Michael Stenrølle, Annegrete og Leif.

