
Bestyrelsens forretningsorden 

 

§ 1 

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Revisorer, 

revisorsuppleanter og bestyrelsessuppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Genvalg kan 

finde sted. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end 3 ved afgang i årets løb og 

efter at de valgte suppleanter er tiltrådt, må bestyrelsen supplere sig selv indtil den førstkommende 

ordinære generalforsamling. 

 

§ 2 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf den ene skal være 

formanden eller sekretæren/næstformanden. 

 

§ 3 

 

Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Skulle stemmerne stå lige, er formandens stemme 

afgørende eller, ved dennes fravær, næstformandens/sekretærens. 

 

§ 4 

 

Der føres som minimum beslutningsreferat (påhviler sekretæren/næstformanden eller i dennes 

fravær, formanden) for afholdte møder, forhandlinger og vedtagelser bestyrelsen måtte træffe 

beslutninger om.  

Referat sendes efterfølgende til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Disse meddeler herefter 

referenten eventuelle indsigelser og det endelige referat fremlægges efter-følgende på 

førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. Ethvert medlem har ret til at få 

nedskrevet eventuelle særstandpunkter i referatet. Referaterne gemmes i foreningen til stedse og 

det påhviler den til enhver tid siddende sekretær, at sørge for at dette sker. 

Ved valg af ny sekretær påhviler det den afgående sekretær at overdrage samlingen af referater til 

den tiltrædende sekretær.  

 

§ 5 

 

Hvis et bestyrelsesmedlem uden lovlig grund udebliver fra 3, på hinanden følgende 

bestyrelsesmøder, må han/hun udgå af bestyrelsen, såfremt blot ét medlem af bestyrelsen måtte 

kræve det. Suppleanten indtræder da i hans/hendes sted. 

 

 

 

 



§ 6 

 

Det påhviler et valgt bestyrelsesmedlem, at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. Hvis bestyrelsen 

skønner, at et medlem ikke overholder denne forpligtelse, kan bestyrelsen ved almindeligt 

stemme-flertal, vedtage at ekskludere bestyrelsesmedlemmet. 

Den ledige post bestrides herefter af en suppleant, indtil førstkommende generalforsamling. 

 

§ 7 

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden sammenkalder 

normalt til møde, men ethvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde til møde, såfremt han/hun 

finder, der måtte være behov for det. Sammenkaldelse bør finde sted med mindst 7 dages varsel. I 

påtrængende tilfælde skal formanden kunne sammenkalde med 5 dages varsel. Mødet ledes af 

formanden eller i dennes fravær af næstformanden/sekretæren. Bestyrelsen afgør selv, om 

bestyrelsessuppleanterne skal/kan tilbydes mulighed for at deltage i møderne. Ligeledes afgør 

bestyrelsen også, om suppleanterne skal have tilsendt de endelige og godkendte referater fra de 

afholdte møder. 

 

§ 8 

 

Hvert afholdt bestyrelsesmøde udløser et vederlag til afholdelse til det medlem, der har forestået    

mødet. Vederlagets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet overføres efter hvert 

møde til medlemmets konto af kassereren. 
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