Bestyrelsens Forretningsorden:

§ 1:	Valg af Bestyrelse / Formand:

§ 1.01	Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, een formand, een sekretær, een kasserer og evt. et eller to menige medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling tillige med to suppleanter herfor. Der vælges ligeledes to bilagskontrollører og en suppleant herfor. 

§ 1.02	Bestyrelsen vælges ved simpelt stemmeflertal på den ordinære generalforsamling ved evt. skriftlig afstemning.

§ 1.03	Alle valg gælder i to år, suppleanter dog kun for et år. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med een formand, een kasserer, een sekretær og et eller to menige medlemmer. I bestyrelser med lige antal medlemmer er formandens stemme udslagsgivende.

§ 1.04	Formanden vælges af den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen og denne handling er bestyrelsens første opgave. 

§ 1.06	Formanden repræsenterer alene foreningen.

§ 1.07	Formanden drager omsorg for at der skrives referat over forhandlinger, generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 1.08	Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst en uges varsel. Der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder pr. år.

§ 1.09	Referatet godkendes og underskrives af de bestyrelsesmedlemmer der var med og som er mødt ved næste møde. Referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer så hurtigt som det er muligt efter hvert møde.

§ 1.10	Den daglige leder af JUNIORKLUBBEN deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§ 2:	Bestyrelsens virksomhed:

§ 2.01	Bestyrelsen fastlægger foreningens strategi i henhold til vedtægternes formålsparagraf.

§ 2.02	Søge om tilskud og varetage de politiske forhandlinger med Svendborg kommune samt forhandlinger med skolens ledelse.

§ 2.03	Fremsende relevant information til Svendborg kommune og skolen omkring budget, regnskab, generalforsamling og personale.

§ 2.04	Godkendelse af årsregnskab, samt udarbejdelse af budgetter og kvartalsvis opfølgning herpå.

§ 2.06	Bestyrelsen ansætter / afskediger JUNIORKLUBBEN’s daglige leder. Formanden og den daglige leder ansætter / afskediger JUNIORKLUBBEN’s øvrige personale i henhold til indstilling fra JUNIORKLUBBEN’s daglige leder. 

§ 2.07	Bestyrelse og leder sørger for at der bliver udarbejdet APV (arbejdspladsvurdering) på alle ansatte og fulgt op på disse i personale- og bestyrelsesmøde sammenhæng. Ligeledes beskrivelser af krisesituationer. 

§ 2.08	Bestyrelsen sørger for opbakning og evaluering af daglig leders virke. (Sundhed og trivsel).


§ 2.08	Godkende beslutninger om større tiltag ud over det budgetterede.

§ 2.09	Indkalder til generalforsamling, herunder : 

	a:	Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling og drager omsorg for både 
indhold og rettidighed. 
		b:	Indstilling til generalforsamlingen for så vidt angår fastsættelse af kontingent
		
§ 3:	Inhabilitet:

§ 3.01	Såfremt et bestyrelsesmedlem har modstridende interesse i en sag, kan medlemmet ikke deltage i den pågældende sags behandling, og skal forlade lokalet forinden. 

§ 4:	Fortrolighed:

§ 4.01	Alt hvad bestyrelsesmedlemmer erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer i JUNIORKLUBBEN, skal behandles fortroligt.

§ 4.02	Når et bestyrelsesmedlem udtræder, skal alt udleveret materiale og egne notater - det være sig originaler som kopier - tilbageleveres til JUNIORKLUBBEN’s bestyrelse. 

§ 5:	Oplysningspligt:

§ 5.01	Bestyrelsens medlemmer er pligtige til at videregive oplysninger, såfremt disse oplysninger kan være af betydning for JUNIORKLUBBEN. 

§ 6:	Eksklusion:

§ 6.01	Såfremt et bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem ikke lever op til eller overholder ovennævnte punkter kan den øvrige bestyrelse beslutte at ekskludere vedkommende fra bestyrelsen eller udvalget.

§ 7:	Optagelse:

§ 7.01		Indmeldelse i JUNIORKLUBBEN sker på en særlig blanket der afleveres til den daglige leder.
	Regler for optagelse af børn med særlige behov.
1)	Barnet skal kunne følge en normal hverdag i JUNIORKLUBBEN, herunder planlagte aktiviteter.
2)	Børn med særlige behov bedømmes individuelt.
a)	Barnet skønnes at kunne følge hverdagen uden ekstra voksenstøtte og optages.
b)	Barnet skønnes ikke at kunne følge hverdagen uden ekstra voksenstøtte og optages kun, hvis der ydes pædagogisk eller økonomisk støtte. Dette vurderes af JUNIORKLUBBEN’s personale og bestyrelse.
JUNIORKLUBBEN forbeholder sig ret til at afvise børn.





Rettet D.16/4-2013 af Helle Kremmer Elnegaard.  
 

