Vedtægter
for
foreningen Reservebedsterne i Høje-Taastrup

§ 1 Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er ”Reservebedsterne i Høje-Taastrup”, og foreningen har hjemsted i HøjeTaastrup Kommune.
Foreningens formål er via en reservebedsteordning at skabe mulighed for pasning af børn
mellem 0 og 6 år i Høje-Taastrup Kommune, når de er syge.
Ordningen omfatter normalt kun pasning af 1 sygt barn. Hvis familien samtidigt har flere syge
børn, kan pasning af flere børn undtagelsesvis aftales med reservebedsten.

§ 2 Medlemmer og medlemsforhold
Medlemmer af foreningen er reservebedster og forældre bosiddende i Høje-Taastrup
Kommune.
Indmeldelse sker skriftligt ved henvendelse til formanden eller koordinator. Ved indmeldelsen
udfyldes den af bestyrelsen udarbejdede blanket med relevante oplysninger om bedster,
forældre og børn, f.eks. navn, adresse, telefonnumre, læge osv.
Forældrene har først ret til at bruge reservebedsteordningen, når kassereren har registreret
betalingen af kontingentet.
Årskontingentet skal betales senest den 15. januar hvert år. Uanset indmeldelsestidspunkt
betales det fulde årskontingent. Ved udmeldelse og ophør af medlemskab tilbagebetales der
ikke kontingent.
Udmeldelse skal ske skriftligt, dog ophører medlemskab af foreningen ved fraflytning fra HøjeTaastrup Kommune. Normalt ophører medlemskabet, når forældrene ikke har børn under 7 år i
husstanden, der kan dog gives mulighed for at fortsætte medlemskabet, såfremt forældrene er
medlem af foreningen inden barnet bliver 7 år.

§ 3 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3 – 5 medlemmer, som vælges på den årlige
generalforsamling, og såfremt foreningen har ansat eller udpeget en koordinator er denne
medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og øvrige bestyrelsesposter.
Konstitueringen af den første bestyrelse finder sted umiddelbart efter den stiftende
generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter proceduren for administrationen af reservebedsteordningen, dvs.
telefontider, udpegning af reservebedster efter henvendelse fra forældre, udveksling af
telefonnumre, udarbejdelse af informationsmateriale osv.
Bestyrelsen forpligter sig til at promovere reservebedsteordningen og være opsøgende i
forhold til at hverve medlemmer.
Bestyrelsen kan afholde informationsmøder, førstehjælpskurser og andre aktiviteter af fælles
karakter.
Bestyrelsen kan fastsættes en forretningsorden.
Bestyrelsesmøde holdes mindst 2 gange årligt, eller når et bestyrelsesmedlem kræver det.
Indkaldelsen finder sted skriftligt med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden.
Der føres beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når
mindst 2 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens, respektive
næstformandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft, herunder f.eks. en
koordinator.

§ 4 Børneattester
Bestyrelsen sørger for indhentelse af børneattester, inden en reservebedste kan påbegynde
jobbet.

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes i 1. kvartal hvert år og indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel til
medlemmerne.
Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 5. januar.
Foreningens medlemmer er stemmeberettigede med en stemme pr. husstand. Der kan gives
skriftligt fuldmagt til et andet medlem af foreningen eller til foreningens bestyrelse.
Dagsorden for generalforsamlingen:
•
•
•
•
•

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Behandling af eventuelle forslag
Fremlæggelse af budget

•
•
•
•
•
•
•

Fastsættelse af næste års kontingent for forældrene
Fastsættelse af aflønning til reservebedsterne
Valg af 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
Valg af 2 revisorsuppleanter
Eventuelt

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst
1/3 af medlemmerne skriftligt kræver det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter
samme principper som den ordinære generalforsamling. Når medlemmerne kræver det,
skal bestyrelsen indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 2 måneder efter
henvendelsen fra medlemmerne.

§ 6 Regnskab, indtægter og formue
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Reservebedsterne betaler ikke kontingent.
Foreningens indtægter er:
•
•
•

kontingenter fra forældrene
eventuelt tilskud fra Høje-Taastrup Kommune
eventuelt tilskud fra fonde eller andet

§ 7 Tegning og hæftelse
Bestyrelsen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Der kan meddelelse prokura.

§ 8 Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan ændres på en generalforsamling ved en flertalsbeslutning
blandt medlemmerne. Opnås dette flertal ikke, kan vedtægterne ændres på en
ekstraordinær generalforsamling indkaldt med 4 ugers varsel ved en flertalsbeslutning
blandt de fremmødte.

§ 9 Opløsning
Foreningen kan opløses på en generalforsamling ved en flertalsbeslutning blandt
medlemmerne. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler et socialt formål
inden for børneområdet.

§ 10 Andet
De regler og retningslinjer, der gælder i de enkelte familier, de enkelte hjem og for den
enkelte reservebedste, herunder f.eks. forsikringsmæssige forhold er foreningen
uvedkommende.

Betalingen af aflønningen er et anliggende mellem den enkelte familie og reservebedste og
på enhver måde foreningen uvedkommende.

Vedtægterne godkendt på den stiftende generalforsamling 5. februar 2009.
Ændringer i vedtægterne godkendt på generalforsamling d. 9. februar 2010.
Ændringer i vedtægterne godkendt på generalforsamling d. 26. april 2015.

