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Forretningsorden for bestyrelsen 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer Bestyrelsen sig, jfr. Vedtægternes § 9, 
med formand, kasserer og sekretær. Omkonstituering kan finde sted. 
 

• Formanden, eller i dennes fravær den honorære sekretær, fastsætter tid og sted 
for møderne og leder disse i henhold til dagsorden 

• 2 medlemmer af bestyrelsen kan forlange, at der indkaldes til et møde om et 
bestemt angivet spørgsmål. Dog med passende varsel og mindst en uge. 

• Den honorære sekretær (evt. sekretariatschefen) indkalder skriftligt til møde med 
mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden 

• Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange et hvilket som helst spørgsmål angående 
klubben på dagsordenen, men bestyrelsen kan uden realitetsbehandling bestemme, 
om spørgsmålet skal behandles 

• Spørgsmål der ønskes behandlet på først kommende bestyrelsesmøde indsendes til 
den honorære sekretær for optagelse på dagsorden, senest 2 uger før mødet. 

• Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med klubbens 
vedtægter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. 

• Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende 

• Den honorære sekretær (evt. sekretariatschefen) udarbejder referat fra møderne til 
bestyrelsens forhandlingsprotokol. Referatet godkendes og underskrives af 
deltagerne på først kommende møde. Referatet udsendes til bestyrelses-
medlemmerne inden to uger efter mødet 

• Sekretariatschefen modtager og åbner al post (med mindre den er personlig) og 
sørger øjeblikkelig for fordeling 

• Sekretariatschefen deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden 
stemmeret. Sekretariatschefen aflægger en kort status over administrationens 
arbejde siden sidste møde 

• Som et fast punkt på hvert møde aflægger hvert bestyrelsesmedlem en kort status 
inden for eget ansvarsområde, - udvalg/fraktioner. Ved forfald kan skriftligt 
materiale rundsendes til øvrige bestyrelsesmedlemmer 

• I rutinesager eller i situationer hvor bestyrelsen ikke kan samles inden afgørelsen 
skal træffes, kan formanden alene træffe afgørelsen 

• Bestyrelsen sætter løbende dagsorden og referat fra bestyrelsesmøderne på 
klubbens hjemmeside 


