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V E D T Æ G T E R 
 

for 
 

den selvejende institution 
Børnehuset Marievang, 

Slagelse Sct. Peders Sogns Menighedsinstitution 
___________________________________________________________________ 
 
Disse vedtægter er vedtaget enstemmigt og med alle bestyrelsesmedlemmers deltagel-
se i anledning af beslutning om sammenlægning af de to hidtidige selvejende institu-
tioner Vuggestuen Marievang og Børnehaven Marievang til en integreret daginstituti-
on for børn i alderen 0-6 år. 
 
Bestyrelsernes beslutning om sammenlægning af de to selvejende institutioner er truf-
fet på baggrund af Slagelse Byråds beslutninger den 8. oktober 2007 og 17. oktober 
2007 om at sammenlægge de to daginstitutioner og stille dem økonomisk som én dag-
institution pr. 1. januar 2008. 
 
De selvejende institutioner Vuggestuen Marievang og Børnehaven Marievang blev 
oprindeligt oprettet på folkekirkeligt grundlag i forbindelse med, at Slagelse Sct. Pe-
ders Landsogns Kommune overdrog en byggegrund til henholdsvis Vuggestuen Ma-
rievang pr. 19. marts 1970 og til Børnehaven Marievang pr. 4. september 1968.  
 
Vuggestuen Marievangs faste ejendom er matr.nr. 3 ip Holmstrup, Slagelse Jorder, 
beliggende Roasvej 16, 4200 Slagelse. 
 
Børnehaven Marievangs faste ejendom er matr.nr. 3 gr Holmstrup, Slagelse Jorder, 
beliggende Roasvej 18, 4200 Slagelse. 
 
Siden institutionerne blev opført, har de selvejende institutioner drevet daginstitutio-
ner i bygningerne i henhold til driftsoverenskomster med Slagelse Kommune. 
 
De hidtil gældende vedtægter er: 
 
Vuggestuen Marievang – vedtægter vedtaget af bestyrelsen den 11. oktober 1994 og 
godkendt af Slagelse Kommune den 15. november 1994 som grundlag for driftsover-
enskomsten. 
 
Børnehaven Marievang – vedtægter vedtaget af bestyrelsen den 22. februar 1996 og 
godkendt af Slagelse Kommune den 5. juli 1996 som grundlag for driftsoverenskom-
sten. 
 
På ovenstående baggrund har bestyrelserne besluttet følgende vedtægter for den sam-
menlagte institution pr. 1. januar 2008: 
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§ 1 

Navn og hjemsted 
 
Stk. 1  Den selvejende institutions navn er Børnehuset Marievang, Slagelse Sct. Pe-
ders Sogns Menighedsinstitution. 
 
Stk.2  Institutionens hjemsted er Slagelse Kommune, hvor institutionen har til huse i 
de til formålet byggede ejendomme, matr.nr. 3 ip Holmstrup, Slagelse Jorder, belig-
gende Roarsvej 16, 4200 Slagelse, og  matr.nr. 3 gr. Holmstrup, Slagelse Jorder, be-
liggende Roarsvej 18, 4200 Slagelse. 
 

§ 2  
Formål 

 
Stk. 1  Institutionens formål er at drive daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, 
stk.3, i henhold til overenskomst indgået med Slagelse Kommune om drift af en dag-
institution for børn i alderen 0-6 år.  
 
Stk. 2  Institutionen indgår i Slagelse Kommunes dagtilbudsstruktur og er en integre-
ret del af både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggen-
de og støttende indsats til børn. Institutionen er omfattet af kommunens børnepolitik 
og de af kommunen fastsatte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. 
 
Stk. 3  Institutionens formål er endvidere – med respekt for de af Slagelse Kommune 
fastsatte mål og rammer - på folkekirkens grundlag at give børnene de bedst mulige 
udviklingsbetingelser i nært samarbejde med børnenes forældre. 

 
§ 3 

Institutionens formue 
 
Stk. 1  Institutionens formue består i de to faste ejendomme og er henlagt til institutio-
nens formål.  
 

§ 4 
Institutionens ledelse 

 
Stk. 1  Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede 
ledelse, og en leder, der varetager den pædagogiske og administrative ledelse af dag-
institutionen under ansvar for institutionens bestyrelse.  
 
Stk. 2  Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer, hvoraf: 
- 4 medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre,  
- 1 medlem udpeges af Slagelse Sct. Peders Menighedsråd og  
- 2 medlemmer vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen. 
 
Indtil første ordinære forældremøde i den sammenlagte institution er afholdt i sep-
tember eller oktober 2008, består bestyrelsen dog af i alt 11 medlemmer:  
- de nuværende 4 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer fra vuggestuen, 
- de nuværende 4 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer fra børnehaven, 
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- et nuværende medlem udpeget af Slagelse Sct. Peders Sogns Menighedsråd, 
- en nuværende medarbejderrepræsentant fra vuggestuen og 
- en nuværende medarbejderrepræsentant fra børnehaven. 
 
Stk. 3  Udover bestyrelsens medlemmer vælges 2 suppleanter for forældrerepræsen-
tanterne og 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne. En suppleant indtræder i 
bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder som følge af, at tilknytningsforholdet 
til institutionen ophører.  
 
Stk. 4  En forældrerepræsentant udtræder af bestyrelsen, når barnet ophører i instituti-
onen. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen, når stillingen i institutio-
nen er opsagt eller ophævet. 
 
Stk. 5  Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. 
 
Stk. 6  Lederen eller souschefen/stedfortræderen deltager i bestyrelsesmøderne uden 
stemmeret. 
 
Stk. 7  Bestyrelsen ansætter institutionens leder og souschef/stedfortræder under for-
behold af Slagelse Kommunes godkendelse. Institutionen må ved opslag af stillinger-
ne tage forbehold herom. Ansættelse kan ikke meddeles, før kommunens godkendelse 
foreligger. 
 

§ 5 
Valg og udpegning af repræsentanter til bestyrelsen 

 
Stk. 1  Forældrerepræsentanter til bestyrelsen vælges for en periode på to år. I 2008 
vælges to repræsentanter dog alene for en periode på et år. Det tilstræbes således, at to 
bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i 
ulige år. Det tilstræbes endvidere, at der vælges to medlemmer, der har børn i vugge-
stuen, og to medlemmer, der har børn i børnehaven. Valget af nye forældre til besty-
relsen sker hvert år på et forældremøde i september/oktober måned. Ved valg af for-
ældre repræsenterer hvert barn én stemme. Medarbejdere, der har børn i institutionen, 
kan ikke vælges til bestyrelsen som forældrerepræsentanter. Tilsvarende gælder for 
valg af suppleanter. 
 
Stk. 2  Medlemmet, der repræsenterer Slagelse Sct. Peders Menighedsråd, udpeges for 
en periode på fire år. 
 
Stk. 3  Medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen vælges for en periode på to år på et 
personalemøde i september/oktober i lige år blandt de fastansatte medarbejdere i insti-
tutionen, bortset fra lederen og souschefen/stedfortræderen. Det tilstræbes, at der væl-
ges én repræsentant fra henholdsvis vuggestuen og børnehaven. Tilsvarende gælder 
for suppleanter. 
 
Stk. 4 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om valg og udpegning af repræsentan-
ter til bestyrelsen med respekt af stk. 1-3 ovenfor. 
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§ 6 
Bestyrelsens virksomhed og beslutninger 

 
Stk. 1  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 2  Bestyrelsen afholder mindst fire møder årligt. Formanden indkalder til og leder 
møderne.  
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herun-
der formanden, er til stede.  
Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning, medmindre andet er 
bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Stk. 3  Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender, 
herunder rollen som arbejdsgiver, varetages under hensyn til institutionens formål 
samt den lovgivning, der gælder for dagtilbud, og de regler, som Slagelse Kommune 
har fastsat for drift af dagtilbud i kommunen. 
 
Stk. 4  Bestyrelsen er ansvarlig for, at der for institutionen udarbejdes virksomheds-
planer og pædagogiske læreplaner m.v. i overensstemmelse med lovgivningen og ret-
ningslinjer fastsat af Slagelse Kommune. 
 
Stk. 5  Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige 
ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.  
 
Stk. 6  Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomsten mellem institutionen og Sla-
gelse Kommune kræver tilslutning af et kvalificeret flertal bestående af 2/3 af besty-
relsen. 
 
Stk. 7  Dispositioner over institutionens faste ejendomme kræver forudgående god-
kendelse af Slagelse Kommune.  
 

§ 7 
Forpligtelse over for tredjemand 

 
Stk. 1  Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand kræves underskrift af 
den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand og i dennes varige forfald, næst-
formand, sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller med institutionens leder.  
 
Stk. 2  Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle 
institutionens gældsforpligtelser.  
 
Stk. 3  Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i over-
ensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.  
 

§ 8 
Regnskab 

 
Stk. 1  Institutionens regnskabsår er kalenderåret.  
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Stk. 2  Institutionen er omfattet af de af Velfærdsministeriet (indenrigsministeriet) 
fastsatte regler om budget og kasse-/regnskabsspørgsmål i henhold til kommunesty-
relsesloven samt Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, herunder regn-
skabspraksis. 
 
Stk. 3  Så længe Slagelse Kommune er administrator, revideres regnskabet ikke sær-
skilt men i forbindelse med revisionen af kommunens regnskab i øvrigt.  
 
Stk. 4 Hvis kommunen ikke er administrator, revideres regnskabet af en af institutio-
nen antaget statsautoriseret revisor, som Slagelse Kommune har godkendt.   
 

§ 9 
Ændring af vedtægter 

Stk. 1  Ændringer af vedtægterne, herunder beslutning om at nedlægge institutionen, 
kræver tilslutning af fem ud af syv bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse af  Sla-
gelse Kommune. 
 
Stk. 2  I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal formuen med tilslutning af samtli-
ge bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af Slagelse Kommune anvendes til et 
tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål i Slagelse Kommune. 
 
 
Vedtaget på bestyrelsesmødet den ………………… 2008. 
 
Vedtægterne træder i kraft pr. 1. januar 2008. 
 

oo0oo 
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Slagelse, den      /        2008 Slagelse, den      /        2008 
  
For bestyrelsen i Vuggestuen Marievang: For bestyrelsen i Børnehaven Marievang: 
 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
_____________________________ 
 

 
Nærværende vedtægter er godkendt af Slagelse Kommune som grundlag for den mel-
lem parterne indgåede driftsoverenskomst i henhold til dagtilbudslovens § 19, stk. 3, 
jf. byrådets beslutning af …………… 2008. 
 
Slagelse, den      /        2008 
 
For Slagelse Kommune: 
 
 
_____________________________ 
 
 
Civilstyrelsen har som permutationsmyndighed godkendt sammenlægningen af de 
selvejende institutioner Vuggestuen Marievang og Børnehaven Marievang, jf. skrivel-
se af ……………. 


