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Formålsbeskrivelse:  

 

Bestyrelsesnetværket er et forum for vidensdeling, feedback og sparring eksempelvis i forhold til 

nye tiltag i netværket, eller politiske udspil og beslutninger. 

 

Bestyrelsesnetværket samarbejder omkring fælles afklaring og indsats i forbindelse med tiltag og 

ændringer, som kan havde indflydelse på netværkets institutioner. 

 

1. Den nye bestyrelsesnetværk organiserer sig på det første møde. Institutionerne 

repræsenteres af en repræsentant fra hver af de respektive institutioner. 

Institutionsbestyrelserne kan sende en suppleant ved forfald.  

 

2. Lederne fra de enkelte institutioner deltager i møderne. Lederen kan sende en 

ledelsesperson ved forfald. Hvis ikke andet aftales, er netværkslederen mødeleder.  

 

3. Bestyrelsesnetværket afholder ordinært møde to gange årligt. Mødet indkaldes med 3 

måneders varsel. 

 

4. Netværkslederen har ansvar for opsamling af dagsorden/forslag. Endelig dagsorden 

udsendes to uger før mødet afholdes. 

 

5. Netværksleder kan på anmodning af Ledernetværket indkalde til ekstraordinært møde i 

bestyrelsesnetværket. Ekstraordinære møder kan indkaldes med 8 dages varsel.  

 

6. Posten som referent går på skift mellem institutionerne i henhold til liste i 

forretningsorden. Posten skal være afklaret inden mødets start. Referent har sammen med 

netværkslederen ansvar for udsendelse af referat inden for 14 dage fra mødet er afholdt. 

Eventuelle indsigelser til referat skal ske senest 5 dage efter udsendelse af referatet. Hver 

institution er selv ansvarlige for at distribuere referatet i egen institution. Hver institution 

har en stemme. 

 

7. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Beslutninger er først gyldige ved 3 / 4 

fremmøde. Bestyrelsesnetværk har kun beslutningskompetence vedrørende forhold 

omkring netværket. Den enkelte institution har suverænitet vedrørende egne forhold. 

 

8. Økonomi jf.§6 og §7 i Netværksaftalen 

 
a) Udgifter til planlagte aktiviteter i netværket fordeles på antal deltagende personer, når 

aktiviteten drejer sig om lederarrangementer, personalearrangementer eller forplejning. 
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b) Udgifter til planlagte aktiviteter i netværket fordeles ud fra antal enheder pr. institution, 

når det drejer sig om aktiviteter for alle børn i netværket. 

 

c) Udgifter til aktiviteter i netværket skal i videst mulige omfang faktureres i andele jf. §6 

stk.1. Beløb på en fælles faktura må ikke overstige 5000 kr. u/ moms pr. institution. 

 

d) Udgifterne fordeles mellem institutionerne det år, hvor aktiviteten er bestilt. 

 

e) Frasiger en institution sig at deltage i en aktivitet, allerede når aktiviteten besluttes, er 

institutionen ikke forpligtet til at betale sin andel af udgifterne. 

 

Mellem parterne, nedenstående 6 selvejende daginstitutioner i Københavns Kommune: 

 

1. Den selvejende institution Valdes Børnehus 

CVR nr. 66868311 

VG: Valdemarsgade 27, 1665 Kbh. V 

       BH: Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj  

 

 

Dato_________ Navn ___________________________________  

 

  

2. Den selvejende institution Molevitten  

CVR nr. 62647116  

VG: Lyrskovsgade 8,1 sal, 1802 Frederiksberg C 

BH: Ny Carlsbergvej 130, 1799 Kbh. V 

 

 

Dato_________ Navn ___________________________________ 

 

3. Den selvejende institution Tante Olgas Børnehus  

CVR nr. 37559512  

VG: Sønder Blvd. 60, 1720 Kbh. V 

BH: Sønder Blvd. 73, 1720 Kbh. V 

  

 

Dato_________ Navn ___________________________________  
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4. Den selvejende institution Børnehuset Syvstjernen  

CVR nr. 63306118  

VG og BH: Dannebrogsgade 1, 1660 Kbh. V 

        BH: Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj 

 

 

Dato_________ Navn ___________________________________ 

 

5. Den selvejende institution Børneinstitutionen Enghave  

CVR nr. 61022414  

VG: Slien 2, 1720 Kbh. V 

BH: Sønder Boulevard 120, 1720 Kbh. V 

        BH: Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj 

 

 

Dato_________ Navn ___________________________________ 

 

6. Den selvejende institution Børnehuset Columbus  

CVR nr. 29096473 

VG og BH: Rejsbygade 5+8 A, 1759 Kbh. V 

       BH: Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby 

 

 

Dato_________ Navn ___________________________________ 

 

 

Denne forretningsorden indgås med virkning fra d. 01 juni 2017. Forretningsordenen skal 

betragtes som bilag til Netværksaftale underskrevet af Bestyrelsesnetværket V1/ Netværket Flora.  

 

Bestyrelsesnetværket kan beslutte at ændre denne forretningsorden. Ændringerne skal godkendes 

af det samlede bestyrelsesnetværk for at opnå gyldighed. 
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