Vedtægter for Ådalens Privatskole S/I
som vedtaget på bestyrelsens møde den 2. oktober 2012

Forretningsorden for bestyrelsen ved Den selvejende institution
Ådalens Privatskole
Stk. 1:
Bestyrelsens møder er ikke offentlige.
Bestyrelsens formand, skolelederen eller en af bestyrelsen dertil bemyndiget kan referere
relevante oplysninger, herunder trufne beslutninger, fra bestyrelsens møder til relevante
målgrupper.
Stk. 2:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand umiddelbart efter
generalforsamlingen. Det konstituerende møde ledes af skolelederen, indtil alle valg er foretaget.
Herefter tilforordnes bestyrelsen af 2 medarbejderrepræsentanter.
I bestyrelsens møder deltager skolelederen og viceskolelederen. Viceskolelederen er sekretær for
bestyrelsen.
Bestyrelsen kan derudover invitere andre til at deltage i hele mødet eller under et eller flere
punkter. Dog ikke i den del der lægger op til en afgørelse / beslutning.
Stk. 3:
Bestyrelsen fastlægger på det første ordinære møde mindst 8 ordinære møder for det kommende
skoleår. Herudover afholdes møde, hvis formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 4:
Formanden indkalder til møder med mindst 5 dages varsel. Dagsorden og bilag udsendes også
seneste 5 dage før mødet. Bestyrelsen kan, hvis de anser det nødvendigt, bede om at få bilag
udsendt tidligere end 5 dage før.
Evt. forslag til dagsordenen indleveres til formanden 7 dage før mødet.

Stk. 5:
Formanden (i dennes fravær næstformanden) leder møderne.
Det tilstræbes at referat af mødet udsendes seneste 1 uge efter mødet. I referatet skal
beslutninger truffet på mødet være tydeligt markeret.
Mødereferat godkendes på det følgende møde. Deltagerne er berettiget til ganske kort at få
optaget afvigende meninger.
Mødereferatet underskrives og opbevares af skolelederen på institutionen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 6:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når de tilforordnede er indkaldt og mindst 4
bestyrelsesmedlemmer er til stede under behandlingen af punktet. Beslutninger træffes med
almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Møderne afholdes almindeligvis i tidsrummet 18:00 – 22:00.
Stk. 7:
Der er 7 medlemmer i bestyrelsen. Hvert medlem indplaceres på det konstituerende møde efter
generalforsamlingen på et pladsnummer, idet genvalgte medlemmer indtræder på deres gamle
plads og nye medlemmer indtræder i den orden, de er valgt. Hvis der ikke er kampvalg, trækkes
der lod.
Plads 1, 2 og 3 er på valg i ulige år.
Plads 4, 5, 6 og 7 er på valg i lige år.
Jfr. Vedtægternes § 3 stk. 4
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2012
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