
F O R R E T N I N G S O R D E N 

For afdelingsbestyrelsen Egå Mosevej, afd. 20 

Ikrafttræden: 01.12.2016 

 

§ 1: Afdelingsmødet 

Det ordinære afdelingsmøde afholdes hvert år i September. 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

 Valg af dirigent 

 Bestyrelsens beretning 

 Revideret regnskab 

 Indkomne forslag 

 Valg af bestyrelse 

 Evt. 

Bestyrelsen, der består af 5 eller 7 medlemmer, vælges for en 2 årig periode 

således: 

 Min. 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år 

 Min. 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år 

 Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år 

 Genvalg kan finde sted. 

 

§ 2: Bestyrelsen: 

Når bestyrelsen er valgt på afdelingsmødet konstituerer den efterfølgende sig selv 

Med:  

 Formand 

 Næstformand 

 Kasserer. 

 

 



§ 3: Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har træffetid én gang i kvartalet: Den første onsdag i kvartalet kan én eller flere 

bestyrelsesmedlemmer træffes i varmemesterboligen, sommerferien undtaget.  

Der afholdes bestyrelsesmøde efter behov – og i udgangspunktet én gang om måneden. 

Mødet indkaldes med udkast til foreløbig dagsorden og med mindst 8 dages varsel. 

Formanden leder møderne, og i dennes fravær næstformanden. 

Ved afstemning afgøres sager ved flertalsbeslutninger, ved stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. 

Eventuelt afbud skal meddeles formand/næstformand tidligst muligt inden mødet. Ved udeblivelse 2 

gange i en valgperiode uden afbud tages medlemsskabet op til vurdering med mulig fratrædelse som 

konsekvens. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mødet er lovligt indkaldt, og formand/næstformand er til stede 

samt halvdelen af den øvrige bestyrelse. 

Suppleanter deltager ikke i bestyrelsesmøder, men indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems 

fratrædelse. 

Der føres beslutningsreferat som udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter mødet 

med henblik på godkendelse. Derudover offentliggøres dette beslutningsreferat på afdelingens 

hjemmeside efter godkendelse af bestyrelsesmedlemmerne. 

 

§ 4: Fortrolighed og skik 

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt i personsager, ligesom konkret indhold i bestyrelsens 

forhandlinger anses for et internt anliggende jvf. BL’s retningslinjer. Grove brud på denne tillid kan føre 

til revurdering af medlemskabet. 

Derudover forventes en god og ordentlig tone medlemmerne i mellem. Grove brud herpå kan føre til 

mødets opløsning og ved gentagende episoder tages medlemskabet op til revurdering. 

 

§ 5: Udvalg 

Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg efter behov, ligesom den kan udpege enkelt personer til at 

fremsætte forslag til bestyrelsens afgørelse. På afdelingsmødet skal et sådant udvalg – på forlangende – 

aflægge rapport. 


