Vedtægt for den Selvejende Institution
§ 1.

Den selvejende institutions navn er Galten Mini, Junior- og Ungdomsklub.
Dens hjemsted er Skanderborg Kommune, Region Midtjylland

§ 2.

Klubbens formål er indenfor rammerne af dagtilbudsloven § 52 og § 66 at drive
fritidshjem samt fritids- og ungdomsklub, herunder at;
Tilrettelægge socialpædagogiske fritidstilbud, og gennem aktiviteter og
samvær støtte børn og unge i deres udviklingsproces på vej til
selvstændighed og et voksenliv.
Fremme den enkeltes oplevelse af at have værdi, et positivt selvbillede og at være i
stand til at deltage i et socialt fællesskab.
Understøtte den enkeltes evne til at kunne indgå i forpligtende relationer til andre
mennesker samt til at kunne påtage sig et personligt ansvar for egne beslutninger.
Fremme børn og unges ansvarlighed og sociale og kulturelle forståelse som
forudsætning for deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser.
Yde børn og unge rådgivning, vejledning og anden form for støtte til at mestre eget liv
og udvikle positive sociale relationer og konstruktive udtryksformer.
Medvirke til, at også de svagest stillede grupper af børn og unge kan få et styrket
udgangspunkt for bedre at kunne håndtere egen livssituation.

§ 3.

Klubbens virksomhed gennemføres i og ud fra lokaler beliggende
Syvtallet 8, 8464 Galten.

§ 4.

Udgifterne ved klubbens drift afholdes ved tilskud fra Skanderborg Kommune i henhold
til lov om social bistand og ved et nærmere fastsat medlems- og forældrebidrag.

§ 5.

Klubben ledes af en bestyrelse, der ansætter og afskediger lederen
under forbehold af kommunalbestyrelsens godkendelse. Lederen varetager den
daglige drift af klubben og har det pædagogiske og administrative ansvar.
Bestyrelsen ansætter og afskediger klubbens øvrige personale efter
indstilling fra klubbens leder.
Lederen forestår dog selv ansættelse og afskedigelse af timelønnede
medarbejdere.
Bestyrelsen udarbejder efter indstilling fra klubbens leder det årlige
budget og regnskab. Regnskabet revideres af en af kommunalbestyrelsen godkendt
revisor.

§ 6.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
5 medlemmer valgt af forældrekredsen
1 medlem valgt af personalet
1 medlem valgt af klubbens medlemmer
De forældrevalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen på den årlige
generalforsamling. 2 medlemmer afgår på lige årstal og 3 medlemmer afgår på ulige
årstal. Der vælges desuden personlige suppleanter efter samme regler som for
bestyrelsesmedlemmerne.

Medarbejderrepræsentanten vælges af og blandt klubbens medarbejdere og
medlemsrepræsentanten vælges af og blandt klubbens medlemmer. Disse vælges for
ét år, snarest efter klubbens årlige generalforsamling.
Der vælges desuden suppleanter for medlems- og personalerepræsentanten.
Ophører et af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer med at have børn indskrevet i
klubben midt i en valgperiode forlader vedkommende bestyrelsen ved førstkommende
generalforsamling og nyvalg finder sted for den resterende del af valgperioden.
Udmeldes medlemsrepræsentanten af klubben eller fratræder
personalerepræsentanten sin stilling midt i valgperioden, indtræder suppleanten i
bestyrelsen.
§ 7.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er
til stede.
Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder om året, hvoraf mindst 2 skal afholdes
på klubben. Ekstraordinært møde afholdes når formanden eller mindst 2 medlemmer
ønsker det.
Ordinære møder indkaldes med mindst 1 uges varsel og ekstraordinære
møder med mindst 3 dages varsel. Indkaldelse sker ved udsendelse af skriftlig eller
elektronisk dagsorden.

§ 8.

Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og
økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler,
der til enhver tid gælder for klubbens ledelse og drift.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over klubbens
daglige ledelse og
drift, kræver bestyrelsens tilslutning og indgåelse og ophævelse af overenskomsten
mellem den selvejende institution og kommunalbestyrelsen kræver ligeledes
bestyrelsens tilslutning.
Ophævelse og indgåelse af aftaler, der berører klubbens eventuelle
egenkapital kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Sådanne
dispositioner kræver ligeledes kommunalbestyrelsens tilslutning.

§ 9.

Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for
alle klubben påhvilende gældsforpligtelser.
I sager, der vedrører den daglige drift, forpligtes klubben ved lederens underskrift. I
sager, der rækker ud over den daglige drift, forpligtes klubben ved underskrift af
bestyrelsesformanden og lederen i forening, eller to bestyrelsesmedlemmer og lederen
i forening.
Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og
drift ved overenskomsten mellem bestyrelsen og kommunalbestyrelsen, jfr. Lov om
Social Service § 20
I sager, hvis afgørelse ikke tåler opsættelse til et bestyrelsesmøde, vil
beslutning kunne tages af formanden på bestyrelsens vegne, men afgørelsen skal
forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

§ 10.

Der afholdes i april måned ordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3
ugers varsel på en sådan måde, at alle der har børn og unge indskrevet i klubben
gøres bekendt med det.
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Forelæggelse af formandens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingens dagsorden punkt 5, skal være formanden i hænde
senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Valg- og stemmeberettigede er enhver, der har børn og unge indskrevet i klubben.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen eller mindst 25% af
forældrekredsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden
med mindst 1 uges varsel.

§ 11.

Ændringer i institutionens vedtægter kræver tilslutning fra flertallet af de
fremmødte til den ordinære generalforsamling og tilslutning fra flertallet af de
fremmødte til en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 14 dage efter den
ordinære, hvor ændringen blev vedtaget. Ændringen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 12.

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal en evt. kapital, med tilslutning fra samtlige
bestyrelsesmedlemmer, flertallet af de fremmødte ved generalforsamlingen og med
godkendelse af kommunalbestyrelsen, anvendes til et tilsvarende socialpædagogisk
formål i Skanderborg Kommune.
Nedlæggelse af klubben besluttes som vedtægtsændringer, jfr. § 11.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 18. september 2007
Sign.
Kurt Reiche
Dirigent

Endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. oktober 2007
Sign.
Charlotte Højlund Jensen
Dirigent
Godkendt af Skanderborg byråd på mødet den 27. februar 2008

