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Bestyrelsens opgaver  
 

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift og virke mellem generalforsamlingerne.  

Mange af klubbens opgaver kan naturligt fordeles mellem bestyrelsen, som derudover har et særligt 

ansvar for løbende at diskutere foreningens målsætninger og opfyldelsen af disse. 

 

Ved fordeling af opgaverne, bør der tages hensyn til evner, tid og lyst. Men opgavefordelingen bør 

også være en udvikling, som udvikler de enkelte personer i bestyrelsen og dermed klubben.   

 

Generelt anbefales det at alle medlemmer i bestyrelsen bliver ansvarlige for delopgaver i klubben.  

F.eks. kan bestyrelsen fordele sig i forhold til medlemsgrupper, således at de enkelte grupper har en  

fast kontaktpersoner fra bestyrelsen. 

 

Suppleanter kan man ofte med fordel lade deltage i bestyrelsesmøder på lige fod med den øvrige 

bestyrelse. De har dog ikke stemmeret. 

 

1.a.  Formandens opgaver: 
 
Formanden er tillagt følgende arbejdsopgaver: 

 

- at være den, der i et godt samarbejde med bestyrelsen leder, fordeler og uddelegerer foreningens 

opgaver, alt efter beføjelser 

 

- at være den, der sikrer, at der tages initiativ til nye tiltag i foreningens aktiviteter, alt ud fra 

foreningens målsætning og idégrundlag 

 

- at være den, der i samarbejde med kassereren i foreningen udarbejder det årlige budget til 

endelig godkendelse på et bestyrelsesmøde – senere på generalforsamling. 

 

- at være den, der foretager den udadvendte kontakt til offentlige myndigheder, andre foreninger 

og  sammenslutninger, når kontakten ikke er fordelt til andre i bestyrelsen 

 

- at være den, der hjælper øvrige arbejdsområder med råd og dåd, samt følger op omkring de 

uddelegerede områder 

 

-    at være den, der leder bestyrelsesmøder og foranlediger mødeledelse til foreningens andre møder 

 

- at være den, der udfærdiger skrivelser, der ikke er henlagt til et andet arbejdsområde, eller 

træffer aftale med andre om udformning og afsendelse af skrivelser 

 

- at være den, der modtager, sorterer og fordeler foreningens eksterne post 

 

- at være den forestår PR og tegning af sponsorater   

 

- at være den forestår lokalereservationer 
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1.b.   Næstformanden 
- stedfortræder for formanden 

- fører medlemskartotek 

- medlemsregistrering til organisationerne 

 

1.c.   Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
Sekretær 

      -     dagsorden bestyrelsesmøder  

- referent til bestyrelsesmøder 

- udsendelse af mødereferater 

- ansøgninger til fonde m.v. 

- opfølgning vedr. lokaler 

- adresselister til organisationer 

 

Formand for ungdomsudvalg 

- referent til og fra ungdomsudvalg 

- opfølgning vedr. lokaler og baner 

- rekruttering af trænere og holdledere 

- opfølgning, lederpleje, uddannelse mv. af trænere og holdledere 

 

Formand for seniorudvalg 

- referent til og fra seniorudvalg 

- opfølgning vedr. lokaler og baner 

- rekruttering af trænere og holdledere 

- opfølgning, lederpleje, uddannelse mv. af trænere og holdledere 

 

Bestyrelsesmedlemmer 

- udlevering af nøgler til skabe 

- bladansvarlig 

- ansvar for materialer og inventar 

- IT 

- kontoransvarlig 

- uddannelsekordinator 

 

 

1.d.  Kassererens opgaver: 

 
Kassereren er tillagt følgende arbejdsopgaver: 

 

- at være den, der udfærdiger foreningens årlige budget i samarbejde med formanden og til 

fremlæggelse på bestyrelsesmøde 

 

- at være den, der løbende har overblik over foreningens økonomi, herunder at kunne udarbejde                                 

      nødvendige budgetter, samt opfølgning på udfærdigede budgetter 

 



3 

 

- at være den, der løbende fører foreningens regnskab, herunder bogføring og afstemning af 

kassekladde, samt bogføring af diverse udskrifter 

 

- at være den, der udfærdiger foreningens årlige regnskab, samt fremlægger dette på foreningens 

årlige generalforsamling 

 

- at være den, der søger om aktivitetsstøtte og lokaletilskud ved kommunen 

 

- at være den, der udfærdiger andre ansøgninger om økonomisk støtte til foreningen i samarbejde 

med formanden eller et andet bestyrelsesmedlem 

 

-    at være den indgår lønaftaler/kontrakter i samråd med formanden eller udvalgsformænd   

 

- at være den, der udarbejder og udbetaler omkostningsgodtgørelse til instruktører, herunder 

opfølgning af dette 

 

- at være den, der løbende foretager foreningens udbetalinger samt have kontakt til bank og 

nødvendig forsendelse, herunder også at modtage post 

 

- at være den, der om muligt deltager i adhoc-opgaver i bestyrelsen 

 

Kassereren - bemærkninger 
 

Kassereren er den mest betroede tillidspost, man kan have i en forening. Ofte forvalter kassereren  

ganske store beløb. Medlemmerne har derfor krav på, at kassereren forvalter sit tillidshverv på en 

måde, så de har indsigt i foreningens økonomi. Det sker bl.a. ved, at kassereren løbende bogfører 

indtægter og udgifter, så han hele tiden har overblik over foreningens økonomi.  

 

Den gode kasserer vil løbende kunne redegøre for foreningens økonomi over for hvem der måtte 

ønske det. Blandt kassererens opgaver vil normalt også være at ajourføre foreningens medlems-

register, da det jo er ham, der udsender kontingentopkrævninger. 

Hvis foreningen er stor kan det være en god ide at vælge en kontingentkasserer, som kan bistå 

kassereren med denne også vigtige del af klubbens økonomi. 

 

Gode råd 

I sin forvaltning af foreningens økonomi bør kassereren følge nogle få simple - men vigtige - råd: 

 bland ikke forenings- og privatøkonomien sammen. Det kan være fristende at låne af 

foreningens kasse, men det er et skråplan og ulovligt. 

 bogføre løbende indtægter og udgifter. Kommer man bagud med det, glemmer man let detaljer 

og taber let overblikket. 

 sørg for altid at have bilag for både indtægter og udgifter. Udbetal aldrig beløb - f.eks. a conto 

til formanden eller bestyrelsesmedlemmer - uden at få en kvittering . 

 indsæt bilag fortløbende i et ringbind, så de ikke forlægges. 

 undgå at have en stor kontant beholdning (kassebeholdning) liggende. Sæt i stedet pengene i 

banken.. 

 brug netbank, de fleste betalinger kan efterhånden ske via netbank. Brug af netbank kan 

medvirke til "orden" i betalingerne. 



4 

 

 hold løbende bestyrelsen informeret om, hvordan foreningens økonomi har det. Klubbens 

økonomi bør være et fast punkt på bestyrelsens dagsorden 

 

 

Giv ordentlig instruktion, helst skriftlig 

Det er desværre ikke helt ualmindeligt, at tingene går lidt ud af styring, fordi kassereren ikke har 

fået nogen ordentlig introduktion til opgaven. Derfor er det vigtigt, at man ikke bare vælger " en 

eller anden " til kassererposten uden at drage omsorg for, at vedkommende har eller får den 

nødvendige indføring. Af samme grund er det vigtigt at få aftalt en ordentlig " overdragelses-

forretning" når der sker udskiftning på kassererposten. Er foreningen medlem af en hovedorga- 

nisation, vil kassereren formentlig kunne hente hjælp der. KAI, DIF og DGI  afholder 

organisatoriske kurser, herunder kurser om foreningsøkonomien 

 

Styring og kontrol 

Det er ikke sjældent at se foreninger, hvor formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer lægger 

penge ud og samler bilag for en lang periode, så kassereren i slutningen af året sidder med en stor 

stak bilag, der skal refunderes. Heldigvis går det for det meste godt alligevel, men det er ikke en 

hensigtsmæssig måde at styre foreningens økonomi på, hvis man gerne vil have et løbende over- 

blik. Og overblik er nødvendigt, hvis man vil kunne gribe ind i tide, når økonomien pludselig 

begynder at skride - eller hvis man vil kunne sætte nye aktiviteter og tiltag i gang, når der opstår luft 

i budgettet.  

 

For hele tiden at have hånd i hanke med økonomien, så man styrer den og ikke omvendt, bør man: 

 Lave et ordentligt og gennemarbejdet budget 

 Udarbejde retningslinier for, hvordan foreningens penge bruges og af hvem 

 Løbende bogføre indtægter og udgifter, så foreningsledelsen får mulighed for regelmæssigt at 

følge op på og justere budgettet 

 Udarbejde et årsregnskab, der giver et dækkende og retvisende indtryk af foreningens økonomi. 

 

Budgettet 

At lave et budget er som at lægge et stort, kompliceret puslespil med en masse brikker, der skal 

vendes, drejes og  indpasses på den rigtige plads, før man har et totalt billede af foreningens øko- 

nomiske fremtid: 

 

På udgiftssiden: 

 Hvilket aktivitetsniveau forventer vi? 

 Er der aktiviteter, der bliver dyrere? 

 Er der andre, der kan gennemføres billigere ? 

 Planlægger vi særlige projekter / nye aktiviteter? 

 

På indtægtssiden: 

 Hvordan kommer medlemssituationen til at se ud? Hvad kommer det til at betyde for  

kontingentindtægterne? 

 Hvad kan vi forvente i kommunal eller anden form for offentlig støtte? 

 Har vi planlagt aktiviteter, der kan give foreningen indtægter -lotterier,  koncerter, 

sponsoraftaler, samt hvad er vores forventninger til dem? 

 Skal nye projekter/aktiviteter belaste basisøkonomien eller kan vi få dem særskilt finansieret? 
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Svarene på disse og flere spørgsmål udgør tilsammen de forudsætninger, budgettet hviler på. Jo 

mere præcist man kan beskrive budgetforudsætningerne, med desto større sikkerhed kan 

man budgettere. 

 

Økonomiske retningslinier 

Selv det bedste budget er ikke meget værd, hvis ikke det holdes. Bestyrelsen bør derfor bruge nogen 

tid på at få gennemdiskuteret, hvilke retningslinier der skal gælde for foreningens økonomiske 

disposition. 

I foreninger med mange aktiviteter og flere aktivitetsansvarlige kan det f.eks. give god mening at 

afsætte et rammebeløb til hver aktivitetstype som den aktivitetsansvarlige selv kan disponere over . 

Gør man det, er det dog vigtigt samtidig at aftale en procedure, så bestyrelsen løbende kan følge 

med i, hvordan forbruget udvikler sig: Kan den aktivitetsansvarlige holde sit (del)budget? Er der 

nye ting, der presser sig på og som vil belaste økonomien? 

Selv om man uddelegerer forvaltningen af foreningens økonomi på denne måde kan det måske 

alligevel være en god ide at vedtage, at alle indkøb over et vist beløb (f.eks. 500, 1.000 eller 5.000 

kr. afhængig af foreningens forhold) skal godkendes i bestyrelsen. 

 

Under alle omstændigheder bør der gælde en regel om, at man ikke kan overskride sin økonomiske 

ramme uden om bestyrelsen. Er der afsat et bestemt beløb til kontorhold, og beløbet er brugt, bør 

formanden eller andre ikke købe kuverter, frimærker o.s.v., uden at bestyrelsen har revurderet 

budgettet. 

 

Budgetopfølgning 

Ændrer en eller flere af budgetforudsætningerne sig i løbet af foreningsåret, bør der tænde en 

advarselslampe hos kassereren. Han og bestyrelsen må diskutere, hvordan man kan påvirke 

indtægter og udgifter i den resterende del af året, så budgettet ikke " skrider" . 

Budgetopfølgning bør derfor løbende være et punkt på bestyrelsens dagsorden. Jo hurtigere man 

griber ind overfor en udvikling, der truer med at skævvride økonomien, desto større chancer har 

man for at rette tingene op. 

 

Forudsætningen for en god og løbende budgetopfølgning er, at kassereren hele tiden har overblik 

over foreningens indtægter og udgifter. Det kræver, at han løbende bogfører disse, og at alle, der 

foretager udlæg for foreningen, hurtigt afregner overfor kassereren. Selv den mest pligtopfyldende 

kasserer er chanceløs overfor en formand og andre, der på årets sidste dag stiller op med en pose 

ubetalte regninger. 

 

Regnskabsopgørelse 

Når foreningsåret er udløbet, skal der laves et årsregnskab bestående af et driftsregnskab og en 

status. Driftsregnskabet viser foreningens indtægter og udgifter i foreningsåret, mens man i status 

opgør foreningens formueforhold ved foreningsårets udløb.  

Årsregnskabet er et godt udgangspunkt for foreningens videre økonomiske planlægning. Derfor er 

det vigtigt, at årsregnskabet udarbejdes med omhu, så det giver et retvisende indtryk af foreningens 

økonomiske forhold. momsregnskaber m.v., anvender man ofte en ekstern, professionel revisor ved 

siden af de folkevalgte 

 

Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning, som f.eks. - 

hvis alt er, som det bør være - kan lyde - således: 
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" Dette årsregnskab er revideret af os og er i overenstemmelse med foreningens kassebog 

(bogføringsjournal, hvis elektronisk bogføring). Vi har påset, at udgifter og indtægter er 

dokumenteret behørigt ved bilag, og at foreningens beholdninger er til stede. " 

 

En -" ren " revisionspåtegning" 

udvides med de iagttagelser, som revisorerne har gjort. I det tænkte eksempel - hvor det ser ud, som 

om man har tabt penge på at sælge T-shirts - kunne det f.eks. være relevant at gøre en 

bemærkninger om, at foreningens lager af T-shirts, der jo repræsenterer en værdi, rettelig burde 

medtages under opgørelsen af foreningens aktiver . 

 

Aktiver 

Indestående på girokonto   4.300,00 kr. 

Kontantbeholdning        45,00 kr. 

Tilgodehavender (debitorer)  1.000,00 kr. 

 

Passiver 

Egenkapital primo året:   4.150,00 kr. 

+ årets overskud:                                         645,00 kr. 

Egenkapital ultimo året:                           4.795,00 kr.         4.795,00 kr. 

Kreditorer:                                                                               550,00 kr. 

Balance:                                                    5.345,00 kr.        5.345,00 kr. 

 

I eksemplet har foreningen altså en formue ved årets udgang på 5.345 kr., selv om kun de 4.345 kr. 

er likvide og til rådighed. De resterende 1.000 kr. er penge, den har til gode. Også de skal dog 

medtages som et aktiv for at give et retvisende billede af foreningens økonomiske situation - lige 

som de 550 kr., foreningen skylder for noget, der vedrører foreningsåret, skal optages som et passiv. 

 

Revision 

I langt de fleste foreninger foregår revisionen ved generalforsamlingsvalgte (interne) revisorer. 

Normalt vælges to revisorer, og de bør ikke have nogen tilknytning til foreningsledelsen. De er 

medlemmernes tillidsfolk og skal som sådanne kontrollere regnskabet, sikre sig, at alle udgifter 

og indtægter kan dokumenteres ved bilag, og at foreningens beholdninger og værdier er til stede. 

I store foreninger, hvor de økonomiske forhold kan være ganske komplicerede og omfatte 

lønudbetalinger, skatte- og moms mv.. Dette kan stille krav om regnskabsfaglige kvalifikationer hos 

revisorerne. 

 

 

1.e. Kontaktpersoner 

 
Aktivitets- og opgaveoversigt – sæson xxx-xxxx 

 

Hvem står for hvad? 

Hvem kontakter kommunen? 

Hvem skal pedellen kontakte når..........? 

Hvem henvender jeg mig til når...........? 

 

Uklarhed skaber utilfredshed. 

Hvis alle kontakter kommunen om alt opstår der problemer og usikkerhed. 
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Derfor bør man fastlægge og offentliggøre i klubben, hvem man kontakter, hvis man har et 

problem, samt hvem fra klubben der er kontaktperson til de enkelte led i omverdenen man har 

løbende kontakt med. Hæng listen op i klubben og på hjemmesiden – husk, at revidere listen. 

 

AKTIVITET BESKRIVELSE ANSVARLIG/UDFØREN

DE 

Sæsonstart Ansætte instruktører, lokalefordeling, 

holdprioritering osv. 

Alle i bestyrelsen 

Program - stævneplan Indsamle oplysninger, redigere, layout,  

indhentning af tilbud m.m. 

Xx  telefon zzz 

 (samler og har kontakt til 

trykkeri) 

Stævne – og 

kursustilmelding 

Markedsføre, kontakt, tilmelding xx 

Udvalgskontakt Børneudvalg  

Juniorudvalg 

Festudvalg 

PR-udvalg 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

Organisationskontakt Kommunalt Idrætsråd/union 

Forbund 

  

xx 

xx 

xx 

Post - epost Modtagelse af daglig foreningspost, 

formidling og fordeling til relevante 

modtagere 

xx 

Kommunen 

 

Kontaktperson vedr. lokaler, ansøgninger, 

økonomisk støtte. 

xx 

Skolen Kontakt til skoleinspektør (og pedel) xx 

Adresseændringer Telefonbøger, organisationer, abonnementer 

osv. 

xx 

Økonomi Bogføring, udbetaling af godtgørelser og 

udlæg m.m. 

xx 

Medlemsregistrering Registrering  xx 

Referatskrivning Til bestyrelsesmøder o.l. xx 

Materiael Udstyr, førstehjælpstasker, nøgler osv. Indkøb 

og vedligehold. 

xx 

Sommertilbud  xx 

Holdkontakt 

- børn 

- voksne 

Kontaktperson, forældrenetværk, 

trænerkontakt. 

xx 

xx 

Generalforsamling Nye ideer, indkaldelse, afholdelse osv. xx 

Hjemmeside Koordinering, udvikling, og løbende 

opdatering. 

xx 

Idrætshallen Kontakt til inspektør xx 

Foreningstøj Nye ideer, koordinering m.v. xx 

PR Annoncer, tryksager, pressekontakt m.v. xx 
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1.f.  Medlemsinddragelse, demokrati i klubbens hverdag 
 

Der kan være mange forskellige måder at tilrettelægge foreningens daglige ledelse på. Formelt vil 

den normalt udgøres af formanden og bestyrelsen, men reelt behøver det ikke (kun) at være sådan. 

Af mange grunde er det en god ide at tilrettelægge foreningens daglige arbejde på en måde, der 

skaber mulighed og grobund for: 

 

 Aktiv medlemsinddragelse 

 Nytænkning, omstilling og udvikling 

 Åbenhed i beslutningsgangen 
 

I mange mindre foreninger, hvor der er en tæt kontakt og måske endda personsammenfald mellem 

den formelle ledelse og de aktive medlemmer, volder det ingen problemer. I større foreninger må 

man mere bevidst arbejde med disse begreber. Måderne, hvorpå det kan ske, er mange. 

Som ideer og til inspiration kan nævnes: 

 

 Nedsættelse af ad hoc grupper med afgrænsede opgaver og ansvar. 

 Afholdelse af regelmæssige medlemsmøder, hvor foreningens forhold sættes til debat, møderne 

kan afholdes i de forskellige afdelinger.  

 Fremtidsværksted, hvor foreningen sætter sig selv kniven for struben: Hvordan skal vi udvikle 

vores forening, hvis der skal være plads til den om 5, 10,20 år? 

 Budgetlagte puljemidler, fonde,(ikke nødvendigvis mange penge) som stilles til rådighed for 

nogle medlemmer, der gerne vil eksperimentere med nye tiltag/aktiviteter inden for foreningens 

egne rammer. 

 Aktiv brug af lederuddannelse og ledertræning, både internt og eksternt. 

 Særlige velkomstmøder for ny medlemmer. 

 Åbne bestyrelsesmøder eller spørgetid i forbindelse med bestyrelsesmøderne. 

 

 

 

 


