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1. INDHOLD I STYRELSESVEDTÆGTEN

Styrelsesvedtægten (med bilag), udgør rammen for driften af de kommunale dagtilbud i Halsnæs
Kommune. Den beskriver også hvordan vi styrer og organiserer dagtilbuddene. Derudover sikrer
vedtægten at forældre har indflydelse på forholdene i institutionerne gennem forældrebestyrelser.
Formålet med forældrebestyrelserne er, at forældrene i et positivt og konstruktivt samarbejde med
personalet sikres indflydelse på de overordnede principper for dagtilbuddenes virksomhed.
Styrelsesvedtægten gælder for Halsnæs Kommunes Dagpleje og de kommunale daginstitutioner, og
omfatter også private dagtilbud og private pasningsordninger.

1.1. Organisering på området
I Halsnæs Kommune er dagtilbudsområdet organiseret i området Børn, Unge og Læring.
Institutionerne og daglejen fordeler sig på 3 distrikter:




Hundested
Frederiksværk Nord
Frederiksværk Syd

Dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune omfatter følgende dagtilbudstyper:







Integrerede institutioner, 0 år – skolestart
Herunder dagpleje 0-2 år
1 puljeinstitution
1 privat institution
Inklusions pladser i Hundested Børnehus og Frederiksværk Børnehus
Behandlingspladser i Frederiksværk Børnehus?
Et antal private pasningsordninger

2. LOVGRUNDLAG

Dagtilbudsloven. Loven kan læses på Retsinfo.

3. HVEM BESTEMMER HVAD

Byrådet: Fastsætter mål og rammer for dagtilbudsområdet, bl.a. udviklingsmål og budgetramme for
området.
Bestyrelsen: Bestyrelserne er tildelt maksimum kompetence inden for de rammer lovgivningen sætter.
Beslutninger der udelukkende vedrører dagplejen, træffes af bestyrelsesrepræsentanter fra dagplejen og
beslutninger der udelukkende vedrører institutionerne, træffes af bestyrelsesrepræsentanter fra
institutionerne. Bestyrelsen beslutter principper for virksomhedernes drift, herunder anvendelse af
driftsbeløb indenfor rammer fastsat af kommunen.
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Bestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af de elementer der er fælles for
hele virksomheden – herunder læreplaner, børnemiljøvurderinger og lignende.
Bestyrelsen skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældre.
Bestyrelsen skal fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af budgetrammen.
Bestyrelse skal i samarbejde med dagtilbuddet arbejde med at skabe gode overgange fra tilbud til tilbud
– f.eks. fra dagtilbud til skole.
Bestyrelsen beslutter fravalg af forældrebetalt madordning – dette gælder kun for børnehavegrupperne.
Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af virksomhedsledere og
pædagogisk personale i dagtilbuddene, men deltager ikke ved ansættelse af dagplejere/godkendelse af
dagplejehjem, da godkendelsesmyndigheden alene er tillagt virksomhedslederen.
Bestyrelse kan ikke inddrages i forbindelse med afskedigelsessager og kan ikke behandle personsager.
Bestyrelsen modtager ikke klager fra forældre. Disse rettes til ledelse og/eller kommunen.
Bestyrelserne har desuden høringsret i forhold til politiske beslutninger, der vedrører virksomhedernes
område.

4. HALSNÆS KOMMUNES SERVICENIVEAU

Forældre har mulighed for at vælge mellem følgende pasningstilbud:


Kommunal dagpleje/daginstitution
Forældrene kan få tilbudt en plads i en af kommunens institutioner/dagpleje



Privat daginstitution, puljeinstitution eller privat pasningsordning
Hvis forældrene vælger en af disse ordninger, skal kommunen give tilskud til barnets ophold i privat
daginstitution, puljeinstitution eller privat pasningsordning.



Fleksibel pasning – kombinationstilbud
Et kombinationstilbud består af en plads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen til
at ansætte en fleksibel børnepasser. Se betingelser på www.halsnaes.dk



Deltidspladser i forbindelse med barsels- eller forældreorlov
En deltidsplads er for forældre der afholder fravær efter reglerne i barselsloven og tilbuddet er på 30
timer om ugen. Deltidsplads gives til ældre søskende i alderen 26 uger og indtil skolestart. Se
betingelser på www.halsnaes.dk



Pasning i en anden kommune
Forældrene kan få plads i en anden kommune. Alle børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en
anden kommune fra det tidspunkt, der er tilsagn om tilskud fra bopælskommunen og der er plads i
pasningskommunen.



Pasning af egne børn
Halsnæs Kommune yder ikke tilskud til pasning af egne børn.

Der findes tilbud om kommunal dagpleje i alle distrikter. Der indskrives op til 4 faste børn i hvert
dagplejehjem. Når den faste dagplejer er fraværende tilbydes gæstedagpleje enten i Gæstedagplejehuset
i Børnehuset Skåninggårdsvej eller Hundested Børnehus.
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Der er tilbud om legestue til alle dagplejebørn i henholdsvis Børnehuset Skåninggårdsvej og Hundested
Børnehus.
4.1. Pasningsgaranti
Kommunen er efter dagtilbudsloven forpligtet til at garantere plads i et alderssvarende pasningstilbud
indtil barnets skolestart. Garantien omfatter plads i en af kommunens dagtilbud.
Pasningsgarantien indebærer at:





Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter §19, stk. 2-4,
eller §21, stk. 2 og 3, til alle børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker
forældrene en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunalbestyrelsen en frist på
yderligere 4 uger til at tilbyde en plads.
Der som udgangspunkt tilbydes plads i det tilbud forældrene ønsker. Der kan imidlertid blive behov
for at anvise plads et andet sted i kommunen hvis ønskepladsen er optaget. Får man ikke sin 1.
prioritet opfyldt, har man mulighed for fortsat at stå på venteliste hertil.
Garantien ikke omfatter en bestemt institution/afdeling/dagpleje.

4.2. Hvordan anvises pladser
Den konkrete anvisning af pladser til kommunens dagtilbud sker i et samarbejde mellem dagtilbuddet og
pladsanvisningen.
Ansøgning om plads i dagpleje og integrerede institutioner foretages elektronisk via Digital
Pladsanvisning. Der henvises til kommunens visitationsregler - bilag 4.
4.3. Frokostordning
For børn i aldersgruppen 0-2 år tilbydes sund og alderssvarende kost, hvilket er indeholdt i
forældrebetalingen.
For børn i alderen 3-5 år tilbydes et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet tilbydes ikke som del af
dagtilbudsydelsen og derfor har forældrebestyrelsen mulighed for at beslutte at fravælge ordningen.
Bestyrelsen kan vælge at spørge forældrene og lade beslutningen ske ved afstemning blandt forældrene.
I institutioner som består af flere enheder, kan forældrebestyrelsen vælge at spørge forældrene i den
enkelte enhed. Her kan et simpelt flertal af forældrene, beslutte at fravælge kommunens tilbud om et
sundt frokostmåltid, gældende for enheden. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i
børnehaven eller børnehavedelen i en integreret institution.
Valget gælder en toårig periode – fravalg en etårig periode.
Der er mulighed for at oprette forældrearrangerede madordninger til f.eks. køb af formiddags- og
eftermiddagsmåltider.
Der er mulighed for at forældrebestyrelserne disponerer en del af institutions budget til mellemmåltider.
Morgenmad er inkl. i alle tilbud efter behov.
Se yderligere vejledning på www.halsnaes.dk
Der henvises til kommunens retningslinjer vedrørende frokostordning – bilag 3.
4.4. Bleer
Bleer er ikke en del af dagtilbudsydelsen i Halsnæs Kommune.
4.5. Hvordan er den pædagogiske indsats
I alle dagtilbud skal der udarbejdes lovpligtige pædagogiske læreplaner. Heri beskrives dagtilbuddets
arbejde med temaerne:



Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
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Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en
integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv.
Det enkelte dagtilbuds læreplaner kan læses på dagtilbuddets hjemmeside eller udleveres ved
henvendelse til dagtilbuddet. De pædagogiske læreplaner revideres hvert 2. år.
Børnene skal sikres medbestemmelse i deres hverdag.
4.6. Forældrebestyrelser og indflydelse
Forældre til børn i en kommunal dagpleje/institution skal have mulighed for at oprette en
forældrebestyrelse.
I Halsnæs Kommune er der en bestyrelse for hver virksomhed. Bestyrelsen består af
forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.
Bestyrelserne i daginstitutioner og dagpleje er tildelt maksimum kompetence inden for de rammer
lovgivningen fastsætter.
4.7. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så
forældrerepræsentanterne altid udgør et flertal. Det bør tilstræbes, at der indgår et ulige antal medlemmer
i bestyrelsen. Hvis ikke, er formandens stemme udslagsgivende ved en afstemning. Alle valgte medlemmer
af bestyrelsen har stemmeret.
Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i
bestyrelsen.
Den enkelte bestyrelse beslutter selv antallet af forældre og medarbejderrepræsentanter, og på hvilken
måde pladserne fordeles mellem virksomhedernes enkelte afdelinger. Der anbefales et antal mellem 5-7
forældrerepræsentanter og 1 -2 medarbejderrepræsentanter. Det er virksomhedslederens vurdering
hvorvidt der skal vælges 1 eller 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Vurderingen skal tage sit
udgangspunkt i institutionens størrelse og øvrige disponering af ressourcer.
Med-udvalget beslutter, på hvilken måde der skal sikres repræsentativitet i forhold til de personalegrupper,
der er ansat i virksomheden.
4.8. Valg til bestyrelsen

Forældrerepræsentanterne til bestyrelsen og suppleanter for disse vælges i de enkelte afdelinger.
Valget afholdes i perioden 1. september til 30. november.
Valget indkaldes af den siddende bestyrelse og virksomhedslederen i samarbejde. Den siddende bestyrelse
fastlægger retningslinjer for valget.
Skriftlig indkaldelse til forældremødet skal udsendes til de enkelte forældre senest to uger inden mødet
afholdes. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for mødet, hvor et af punkterne er valg til bestyrelsen.
Interesserede kandidater kan melde sig i perioden frem til mødet, eller på selve mødet. Valg til bestyrelsen
foretages skriftligt blandt de fremmødte forældre. Bestyrelsen kan vælge, at der må stemmes ved
fuldmagt.
Valg af forældrerepræsentanter:

Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen og suppleanter for disse kan foretages skriftligt og som to
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adskilte valghandlinger.
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Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i to år til nyvalg har fundet sted.
Halvdelen af forældrerepræsentanterne vælges i lige år, og den anden halvdel vælges i ulige år.
Der vælges et antal suppleanter fra hver afdeling. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Når et
bestyrelsesmedlem udtræder, indgår en suppleant i bestyrelsen.
Der skal foretages nyvalg til bestyrelsen, hvis der er udtrådt så mange medlemmer og suppleanter, at
bestyrelsen ikke længere er beslutningsdygtig ifølge sin forretningsorden.
Et flertal af forældre med valgret kan kræve nyvalg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen, og af
suppleanterne for disse. I sådanne tilfælde indkalder virksomhedslederen til ekstraordinært møde, med
samme frist og krav til dagsorden som gælder for det ordinære møde.
Valg af medarbejderrepræsentanter:
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et personalemøde for alle
fastansatte medarbejdere i virksomheden/dagplejen, efter at MED-udvalget har fastlagt kriterier for
repræsentativitet.
Personalemødet afholdes umiddelbart inden afholdelse af valgmøde for forældrene.
Ansatte med lederbeføjelser kan ikke vælges som medarbejderrepræsentanter.
Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanter, og løber i to år til nyvalg har
fundet sted.
Halvdelen af medarbejderrepræsentanter vælges i lige år, halvdelen i ulige år. Vælges der kun 1
medarbejderrepræsentant (se afsnittet 4.7) er denne valgt for 2 år.
Der vælges en suppleant for hver medarbejderrepræsentant. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen kan i forretningsordenen beslutte, at en suppleant kan indtræde indtil det tidspunkt, hvor det
ordinære medlem skulle på valg.
Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen og suppleanter for disse kan foretages skriftligt og som
to adskilte valghandlinger.
Et flertal af medarbejdere med valgret kan kræve nyvalg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, og
af suppleanter for disse.
4.9. Særlige retningslinjer omkring valg af ny bestyrelse i sammenlagte og nye institutioner

Første bestyrelsesvalg i daginstitutionen skal foretages hurtigst muligt og senest 3. mdr. efter institutionens
dannelse. Valget indkaldes af virksomhedslederen.
Valg af forældrerepræsentanter skal foregå efter ovenstående retningslinjer.
De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, der ved valget har modtaget flest stemmer, vælges for en
periode på to år. De øvrige forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år.
Valg af medarbejderrepræsentanter foregår efter ovenstående retningslinjer.
De medarbejderrepræsentanter der har modtaget flest stemmer, vælges for en periode på to år. Den eller
de medarbejderrepræsentanter, der har modtaget færrest stemmer, vælges for en periode på et år.
4.10. Valgret og valgbarhed

Forældremyndighedsindehavere med børn i dagtilbud er valgbare og har valgret. Endvidere er personer,
som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven er valgbare og har
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stemmeret.

9

Der kan kun tildeles stemmeret til maksimalt to personer på grundlag af samme barn. Forældre med flere
børn (søskende) i samme virksomhed kan kun afgive én stemme hver pr. valghandling.
Fastansatte pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddet er valgbare. Medarbejdere der er fastansat i
dagtilbuddet mindst 15 timer ugentligt har valgret vedrørende valg af medarbejderrepræsentanter i
bestyrelsen.
Såfremt en medarbejder er forælder til et barn indskrevet i en afdeling i samme virksomhed, som
medarbejderen er ansat i, kan vedkommende ikke vælges som forældrerepræsentant
Tvivlsspørgsmål om valgbarhed og valgret afgøres af Byrådet.
4.11.

Udtrædelse af bestyrelsen

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.
Når en medarbejderrepræsentant har afleveret eller modtaget sin opsigelse udtræder det pågældende
medlem af bestyrelsen.
Når et forældrevalgt bestyrelsesmedlems barn ophører i dagtilbuddet, kan medlemmet forblive i
bestyrelsen valgperioden ud, hvis bestyrelsen godkender det.
4.12.

Bestyrelsens konstituering

Virksomhedslederen indkalder til konstituerende møde, som skal finde sted senest 14 dage efter valget af
forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde. Formand og
næstformand skal vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen.
4.13.

Bestyrelsens mødevirksomhed

Alle valgte medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.
Virksomhedslederen fungerer som bestyrelsens sekretær, og deltager i bestyrelsens møder uden
stemmeret.
De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer modtager ikke vederlag eller dækning af merudgifter som følge
af deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsens møder er åbne for interesserede forældre efter aftale. Bestyrelsen kan indbyde andre til at
deltage i møderne.
Bestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt og lov om offentlighed i forvaltningen
og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ved deres underskrift bekræfte, at de er indforstået med
dette.
Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for sit arbejde, som i det mindste indeholder bestemmelser
om følgende:





Procedure for indkaldelse til bestyrelsesmøder, herunder med hvilket varsel der skal indkaldes.
Antal møder – skal der afholdes et minimum af møder årligt eller efter behov.
Om der skrives referat eller beslutningsprotokol af bestyrelsens møder. Beslutningsprotokollen skal
være tilgængelig, men bestyrelsen kan selv beslutte om der udarbejdes andre typer af referat og
formidling herudover.
Antal forældrevalgte og medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og eventuelle lokale beslutninger
omkring valgets afvikling.

Til inspiration kan vedlagte forretningsorden anvendes, se bilag 5.
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4.14 Tilbud om forældresamtaler
I Halsnæs Kommune tilbydes alle forældre efter behov samtaler om deres barns udvikling og trivsel i
institutionen/dagplejen. Ligeledes efter behov udarbejder forældre og dagtilbud mål og handleplan for at
understøtte barnets udvikling.
4.15. Når et barn har brug for særlig støtte
Dagtilbuddene er forpligtet til at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring. Hvis forældre og
institution/dagpleje er bekymret for et barns udvikling, kan dette drøftes på et tværfagligt kontaktmøde i
institutionen/dagplejen.
Her vil dagtilbuddet i samarbejde med det tværfagligt sammensatte team drøfte og efterfølgende
sammen med forældrene aftale den indsats, der vurderes bedst vil bidrage til barnets udvikling.
Målet er, at den aftalte støtte eller særlige indsats primært ydes i barnets dagtilbud, så længe barnets
udvikling bedst understøttes her.
Børn, hvis særlige udviklingsmæssige fysiske og eller psykiske behov bedre tilgodeses i specialiserede
kommunale tilbud, kan visiteres til sådanne tilbud.
4.16 Sprogvurdering
Dagtilbuddene skal sikre, at der sker en sproglig vurdering af alle børn omkring 3-års alderen. Skønnes
det at barnet har behov for sprogstimulering, skal der laves en særlig indsats omkring barnet i
institutionen.
4.17 Sprogstimulering
I henhold til dagtilbudslovens §11 skal alle børn i alderen 3 år til skolestart have sprogstimulering hvis
det skønnes, at der er behov herfor. Alle børn i tre års alderen, som ikke er i børnehave, skal
sprogvurderes. Forældre har pligt til at lade barnet deltage i en sprogvurdering og at modtage hjælp til et
bedre sprog, hvis barnet har behov for det.
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give et gratis sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30
timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af sprogvurdering
vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at
der gøres opmærksom på muligheden for at barnet tilbydes plads i det lokale dagtilbud, der så varetager
sprogarbejdet.
4.18 Overgang mellem dagpleje - vuggestuegruppe og børnehave –SFO/skole
Personalet i dagtilbud indgår i et forpligtende samarbejde, også med forældre, om overgangen fra
dagpleje/vuggestuegruppe til børnehave og fra dagtilbud til skole.
Der udarbejdes skriftlig overlevering mellem tilbuddene. Der sker ingen overlevering af oplysninger uden
forældrenes samtykke.

5.

ÅBNINGSTIDER

Dagtilbuddets åbningstid er gennemsnitligt 57 timer pr. uge. I dagplejen 48 timer ugentlig.
5.1. Lukkedage
Lukkedage defineres som dage med meget lavt fremmøde af børn (under 20%).
Institutionerne og dagplejen holder lukket mellem jul og nytår, tre dage før påske, samt dagen efter Kr.
Himmelfartsdag.
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Der etableres alternativ pasning på de fælles lukkedage i kommunen. Pasning tilbydes i Frederiksværk
Børnehus for børn i vuggestue og børnehave, og gæstedagplejen i Børnehuset Skåninggårdsvej eller
Hundested Børnehus for dagplejebørnene.
Den 24. december, 31. december samt 5. juni holder alle institutioner/dagplejen lukket. Her etableres
ikke alternativ pasning.

6.

TILSYN

Der føres pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssigt tilsyn med institutioner og dagpleje.
De private pasningstilbud modtager såvel uanmeldte som anmeldte tilsyn.
I Halsnæs Kommune består tilsynet med de kommunale dagtilbud af flere facetter, der tilsammen sikrer
et sammenhængende og udviklingsorienteret tilsyn:
For institutioner:







Minimum 1 tilsynsbesøg hvert andet år med deltagelse af ledelse, medarbejder- og
forældrerepræsentanter.
Tilsyn som følge af henvendelser i løbet af året.
Uanmeldt tilsynsbesøg
Økonomiopfølgning
Ledelsessamtaler
Generel opmærksomhed ved besøg i anden anledning

Tilsynet udføres af medarbejdere i området for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune.
For dagplejen:




1 gang om året
Tilsyn som følge af henvendelse i løbet af året.
Uanmeldt tilsynsbesøg

Tilsynet udføres af institutionslederen for den enkelte dagplejer/gæstedagplejen.
For private pasningsordninger




7.

Institutionen som de kommunale institutioner
Private passere som kommunal dagpleje
Fleksible pasningsordninger efter vurdering – dog minimum hvert halve år

TAVSHEDSPLIGT

forvaltningslovens regler om tavshedspligt og lov om
offentlighed i forvaltningen og skal ved deres underskrift bekræfte, at de er indforstået med dette.

Alle ansatte i Halsnæs Kommune er omfattet af

For dagpleje gælder også, at medlemmer af husstanden ligeledes er omfattet af tavshedspligten
vedrørende forhold de måtte få kendskab til.
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Tavshedspligten gælder for evigt.

8.

SAMTYKKE

Forældre skal altid give samtykke til videregivelse af information om eget barn. Der skal altid gøres
opmærksom på, at samtykket til enhver tid kan trækkes tilbage.

9.

UNDERRETNINGSPLIGT

Alle ansatte har underretningspligt, jf. servicelovens §153.

10.

TAKSTER OG TILSKUD

Information om forældrebetaling, mulighed for økonomisk friplads, tilskud til privat pasning samt fleksibel
pasningsordning kan findes på Halsnæs Kommunes hjemmeside.

11.

KLAGER

Hvis der er utilfredshed eller uenighed om den konkrete indsats i forhold til eget barn drøftes det med
personale og pædagogisk leder i den enkelte virksomheds afdeling eller dagpleje.
Omhandler klagen den generelle pædagogiske indsats eller øvrige ledelsesområder, rettes klagen til
virksomhedslederen.
Er klageren ikke tilfreds med lederens tilbagemelding på klagen, eller hvis klagen omhandler bestyrelsens
kompetenceområder kontaktes/rettes klagen til chefen for Børn, Unge og Læring.
Tlf. numre og adresser kan ses på Halsnæs Kommunes hjemmeside (www.halsnaes.dk).

12.

ÆNDRINGER TIL STYRELSESVEDTÆGTEN

Denne vedtægt kan ændres af byrådet med tre måneders varsel, og efter forudgående indhentet
udtalelse hos bestyrelsen. Bestyrelsen skal have en frist på mindst fire uger til at afgive en sådan
udtalelse.
Ændring med kortere varsel kan ske, hvis bestyrelsen og byrådet er enige herom.

13

13.

IKRÆFTTRÆDELSE

Denne styrelsesvedtægt er vedtaget af Byrådet den ? træder i kraft den ?
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