
Forretningsorden 
 

Forslag / udkast til forretningsorden: 

 

Mødeindkaldelser 

Dagsorden for bestyrelsesmøder skal udsendes senest en uge før mødeafholdelse. 

 

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter: 

 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendelse af dagsorden 

 Meddelelser fra formanden  

 Meddelelser fra udvalg 

 Meddelelser fra andre 

 Økonomisk status ved kassereren 

 Beslutninger - tiltag 

 Eventuelt 

 Fastlæggelse af næste møder 

 

Suppleanter 

De valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmødet uden stemmeret. 

 

Mødets ledelse 

Mødet ledes af formanden. 

 

Afstemning 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når x antal af de ordinære bestyrelsesmedlemmer er til stede.  

Alle stemmer er ligeværdige. Beslutninger kræver almindeligt flertal. 

 

Forretningsudvalg 

Bestyrelsens forretningsudvalg består af formand, ungdomsudvalgsformand og kassereren 

Forretningsudvalget foretager opfølgning på klubbens drift, samt på beslutninger truffet af 

bestyrelsen. 

Forretningsudvalget fastlægger selv mødefrekvens, samt vilkår for mødeafholdelse mv. 

 

Udvalg eller ad hoc grupper 

Bestyrelse kan løbende nedsætte udvalg eller ad hoc grupper, som refererer til bestyrelsen eller til 

stående udvalg. 

 

Referat 

Referat skrives af sekretæren. Det tilstræbes at det udsendes inden for 2 uger efter mødet.  

Beslutninger truffet på bestyrelsesmødet, synliggøres på opslagstavlen/ på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 



Bemærkninger vedr. forretningsorden  

 

Forretningsorden hvorfor? 

 

En forretningsordenen er en god ide. Den bør vendes på første bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen. Den kan løbende ændres, når bestyrelsen finder anledning til det og bør 

justeres efter behov, så den er i overensstemmelse med de reelle forhold i bestyrelsen. 

 

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler, som skal sikre, at hvert enkelt 

bestyrelsesmedlem ved hvilke rammer, bestyrelsesarbejdet har. Det kan hindre splid i bestyrelsen 

ved uenighed.  

Forretningsordenen bør være "synlig" i klubben.   

 

Forretningsordenens indhold.  

Hvor detaljeret, man vil udforme forretningsordenen, afgør bestyrelsen selv.  

 

Men det vil være en god ide at overveje, om der skal fastsættes regler om f.eks.: 

 Frister for indkaldelse af bestyrelsesmøder 

 Suppleanters evt. deltagelse i bestyrelsesmøderne 

 Dagsordenens indhold 

 Regler for bestyrelsens beslutningsdygtighed 

 Afstemningsregler 

 Evt. opgavefordeling i bestyrelsen 

 Nedsættelse af forretningsudvalg 

 Nedsættelse af underudvalg og ad hoc grupper 

 Skrivning og synliggørelse af referat 

 

Frist for indkaldelser 

Indkaldelsesfrist skal være med til at sikre, at det enkelte bestyrelsesmedlem får en rimelig 

mulighed for at forberede sig til møderne.  

 

Dagsordenens udformning 

For at sikre en ordentlig afvikling af bestyrelsesmøder bør dagsordenen udformes skriftligt og 

indeholde de emner, der skal diskuteres.  

 

En række af disse kan gå igen fra møde til møde som faste punkter f.eks.: 

 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendelse af dagsorden 

 Meddelelser fra formanden  

 Meddelelser fra udvalg 

 Meddelelser fra andre 

 Økonomisk status ved kassereren 

 Beslutninger - tiltag 

 Eventuelt 

 Fastlæggelse af næste møder 

Det er normalt forkert at behandle emner, der ikke er optaget på dagsordenen. For det første giver 

det ikke alle mulighed for at forberede sig ordentligt, for det andet er det ikke rimeligt overfor 



dem, der eventuelt er fraværende til mødet. Men er hele bestyrelsen enige om det, kan man 

naturligvis udvide dagsordenen på selve mødet. 

 

Beslutningsdygtighed  

Forretningsordenen bør indeholde en bestemmelse om, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig. 

Normalt vil man kræve, at mindst halvdelen er til stede. 

 

Opgavefordeling i bestyrelsen 

Forretningsordenen kan indeholder bestemmelser om de opgaver, der knytter sig til de enkelte 

tillidsposter i bestyrelsen i den valgte bestyrelse. 

 

Nedsættelse af udvalg 

Bestyrelser kan nedsætte et forretningsudvalg med nogle få medlemmer valgt af og blandt 

bestyrelsen, som kan træffe de beslutninger, der skal tages i mellem bestyrelsesmøderne.  

Endvidere kan bestyrelsen nedsætte underudvalg - enten som faste underudvalg (f.eks. et 

festudvalg, bladudvalg el.lign.) eller ad hoc udvalg til tidsafgrænsede opgaver 

Med mindre der i vedtægterne er tillagt sådanne underudvalg særskilte opgaver og kompetence, 

arbejder de naturligvis under bestyrelsens ansvar. 

Bestyrelsens forretningsorden kan evt. indeholde bestemmelser om valg og sammensætning af 

sådanne udvalg. 

 

Referat 

Der bør optages et referat fra bestyrelsens møder, så man efterfølgende kan se, hvem der var til 

stede, og hvad der blev besluttet. Forretningsordenen bør indeholde bestemmelser om, hvem der 

tager referatet, og hvornår det skal være færdigt. 

Referatet behøver ikke at være et stort og omfangsrigt, hvor man kan se, hvem der har sagt hvad om 

de enkelte emner. Det kan blot være et kort beslutningsreferat, hvoraf det klart fremgår, hvad der er 

besluttet. Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i en beslutning, som flertallet træffer, har personen ret 

til at få sin afvigende mening ført til referatet. 
 


