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Forretningsorden for bestyrelsen 2018-19 

 Indkaldelse: 

Klubbens leder indkalder til første møde, som ligeledes er det konstituerende møde i 

bestyrelsen. Mødet indkaldes med min. 7 dages varsel. 

Dagsorden og beslutninger 31.okotber 2018 

Klubbens leder indkalder til første møde i den nyvalgte bestyrelse. Dette møde er ligeledes det 

konstituerende møde i bestyrelsen. Mødet indkaldes med min. 7 dages varsel. 

Dagsorden til  de første møde: 

1. Leder orienterer om bestyrelsens arbejde, herunder leders arbejde i forhold til 

bestyrelsen- herunder gennemgang af vedtægter  

2. Fordeling af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - Se side 3   

3. Valg af formand - Se side 3   

4. Valg af næstformand - Se side 3   

5. Bestyrelsen tager stilling til følgende i forhold til suppleanter: 

a. om suppleanter kun indtræder i bestyrelsen, når et ordinært medlem udtræder, 

eller også ved ordinære medlemmers forfald ved enkelte møder - om 

suppleanter kun har stemmeret, hvis de er indtrådt som ordinært medlem, eller 

om de også har stemmeret ved deltagelse i enkelte møder 

b. om suppleanter har taleret, hvis de deltager i bestyrelsesmøderne 

Bestyrelsen har besluttet at suppleanter deltager på lige fod med 

bestyrelsesmedlemmer.   

 

6. Hvem der skriver referat (én fast referent, eller om opgaven går på skift mellem 

medlemmerne)  

a. Bestyrelsen har besluttet at medarbejderrespæsentanterne er 

referenter.  

7. Aftale om mødehyppighed (ordinære møder), tidspunkt for møderne og mødernes 

længde. Se side 3 

 

Formand og næstformand: 

Formandens opgaver: 

 at tilrettelægge dagsorden sammen med klubbens leder 

 at indkalde til møder 

 at lede bestyrelsesmøderne 

 at tegne bestyrelsen udadtil mellem møderne 

Under formandens fravær overtager næstformanden dennes opgaver. 
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Bestyrelsesmøder 

Dagsorden: 

Dagsorden laves i et samarbejde mellem formand og leder. 

Dagsordenspunkter skal så vidt muligt være belyst gennem en kort beskrivelse eller et vedlagt 

bilag.  

Det tilstræbes at alle mødedeltagere holder sig til dagsorden og at drøftelser, som ikke er 

dagsordensat flyttes til punktet Evt. Så der vil ved starten af mødet blive spurgt til disse 

drøftelsesemner. 

På hvert møde aftales punkter til næste møde 

Indkaldelse: 

Møderne indkaldes af klubbens leder med mindst 7 dages varsel.   

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i mødet, skal formanden og klubbens leder have 

besked.  

Medarbejderne skal have lejlighed til at drøfte dagsordenen på et personalemøde forud for 

bestyrelsesmødet. Dette møde skal da afholdes inden for 14 dage. Undtaget herfra er dog 

sager, hvor bestyrelsen ved en udskydelse sætter sig uden for indflydelse (fx ved at overskride 

en tidsfrist). 

Beslutninger: 

Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Der kan ikke træffes beslutninger i sager, der ikke er optaget på dagsorden.  

Beslutningen i en sag skal udsættes til et senere møde, hvis to af bestyrelsens medlemmer 

ønsker det, og/eller hvis personalerepræsentanterne ikke har haft lejlighed til at drøfte sagen 

på et forudgående møde. Undtaget herfra er dog sager, hvor bestyrelsen ved en udskydelse 

sætter sig uden for indflydelse (fx ved at overskride en tidsfrist). 

Hvis afstemning mod sædvane bliver nødvendig, skal denne ske skriftligt, hvis blot ét medlem 

ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Til beslutning kræves almindeligt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Suppleanter: 

Suppleanter inviteres til alle møderne og deltager på lige fod med øvrige 

bestyrelsesmedlemmer 
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Referat: 

Der tages et beslutningsreferat, som indeholder en beskrivelse af de beslutninger, som 

bestyrelsen træffer. Derimod beskrives ikke de forskellige holdninger, som ligger til grund for 

beslutningen. Dog kan et medlem kræve at få sit særstandpunkt ført til referat. 

Referatet sendes til godkendelse pr. mail til alle tilstedeværende, som kan gøre indsigelser til 

referatet op til 7 dage efter modtagelsen. 

Referatet skal godkendes af alle tilstedeværende, hvorefter det offentliggøres på klubbens 

hjemmeside senest 14 dage efter mødeafholdelsen. Det skal af referatet fremgå, hvilke 

medlemmer der har været til stede. 

Dato for møder i 2018-19: 

Kl. 17-20 onsdag den 31. oktober 2018 
Kl. 17-20 onsdag den 28. november 2018 

Kl. 17-20 onsdag den 06.  februar 2019 
Kl. 17-20 onsdag den 10. april 2019 

Kl. 17-20 onsdag den 22. maj 2019- planlægning af generalforsamling  

Kl. 17-20 onsdag den 28. august 2019  

Generalforsamling:  

Kl. 17.30-20.30, tirsdag den 24. september 2019 

 
Medlemmer af bestyrelsen er: 

Lars Ingemann, Jeppes Far – valgt 2017 for 2 år – 22808694 - Formand 
Steffen Friis, Matildes Far – valgt 2018 for 2 år – 60606300 –Næstformand 

Lars Asmussen, Isabellas Far – valgt 2017 for 2 år - 21437436  - Medlem 
Britta,Pilegaard, Klaras mor   –nyvalgt 2018 for 2 år - 51575318- Medlem  

Mette Schouby, Lasses Mor – valgt 2018 for 2 år -  91311014 - Medlem 
Kirstine Bentzen, Idas Mor– valgt 2018 for 1 år -  26229432   - Suppleant 

Conni Lyngholm, Emils Mor– valgt 2018 for 1 år – 20222324- Suppleant 

 

Fra klubben: 

Vita Vestergaard medarbejder rep. for Ungdom + - 41857007  

Mathias Fulton: medarbejder rep. for Ungdom - 41856897 

Eva Borg: leder - 51576587 

Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsens funktionsperiode 31. 

oktober 2017 til 25. september 2018 

 Vedtaget den 31. oktober 2018 

 

 



 

4 

 

 


