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KONSTITUERING OG AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER 

§1. 

Efter afholdelse af en ordinær generalforsamling – eller en ekstraordinær generalforsamling, afholder 

bestyrelsen hurtigst muligt et konstituerende møde. 

Bestyrelsen afholder ca. 10 årlige bestyrelsesmøder samt et antal ”fyraftensmøder” efter behov. Hvis 

formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, kan der til enhver tid indkaldes til 

bestyrelsesmøde.  

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes som hovedregel den første tirsdag i måneden – august og december 

undtaget. Som hovedregel afholdes der tredje tirsdag i måneden i perioden februar–juli et ”fyraftensmøde” 

uden dagsorden, men med referat. 

INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDE 

§2. 

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt af formanden (eller sekretæren på vegne af formanden) med mindst 3 

dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, hvis særlige forhold gør det nødvendigt. 

Hvis bestyrelsesmedlemmer og/eller andre inviterede har forslag til punkt(er), der skal medtages på 

dagsordenen, skal disse være formanden og sekretæren i hænde senest 5 dage før bestyrelsesmødet. 

Med indkaldelsen skal der fremsendes dagsorden for mødet samt et eksemplar af det, til brug for 

behandlingen af de enkelte emner, nødvendige skriftlige materiale. 

BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED 

§3. 

Møderne ledes af formanden, alt. næstformanden. Møderne afholdes i Æ’ Gåedhus eller andet sted, efter 

nærmere aftale. 

Når indkaldelse har fundet sted, i overensstemmelse med forskrifterne i §2, er bestyrelsen beslutnings-

dygtig, når minimum 5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

Bestyrelsesmedlemmerne – og evt. andre tilstedeværende – har pligt til straks at underrette bestyrelsen 

om ethvert spørgsmål, der kan give mulighed for inhabilitet. Det er de fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

der afgør, hvorvidt et bestyrelsesmedlem er inhabilt. Et bestyrelsesmedlem kan selv erklære sig inhabil i en 

sag. 



De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende.  

Ingen udover bestyrelsesmedlemmerne har stemmeret. 

Ethvert ønske om ændring af nærværende forretningsorden, skal behandles og besluttes på et 

bestyrelsesmøde. 

PROTOKOL 

§4. 

Der skal til enhver tid føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Af protokollen skal 

fremgå: 

1. Hvem der har ledet mødet 

2. Hvem der er referent 

3. Hvem der har deltaget i mødet 

4. Dagsorden med beslutninger for hvert punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der 

ønskes tilført protokollen 

5. Ansvarsfordeling 

Referenten udarbejder et referat som udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 3 dage efter 

mødets afholdelse. Der er skriftlig rette-frist af referatet på 3 dage fra udsendelse. 

Samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive protokollatet, og dermed bekræfte 

deres godkendelse heraf på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsesmedlemmer der ikke har deltaget i et refereret møde, skal i protokollen anføre, at de har gjort 

sig bekendt med indholdet af protokollatet. 

FORENINGENS LEDELSE 

§5. 

Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningens anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af 

foreningen. 

Bestyrelsen skal fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for alle ansatte, og skal føre 

tilsyn med, at de ansattes arbejde foregår på ansvarlig måde i overensstemmelse hermed. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger evt. ansatte. 

§6. 

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art 

eller størrelse.  



Det påhviler herunder navnlig bestyrelsen at behandle alle ekstraordinære projekter/investeringer, 

optagelse af nye aktivitetsområder samt spørgsmål om erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast 

ejendom. 

ÅRSREGNSKAB OG ÅRSBERETNING 

§7. 

Udkast til årsregnskabet udarbejdes af ekstern revisor. Regnskabet forelægges for intern revision i så god 

tid, at årsregnskabet kan udleveres til bestyrelsen, og være klar til foreningens årlige generalforsamling, 

inden udgangen af november måned hvert år. 

Bestyrelsen skal påse, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende 

lovgivning. 

Bestyrelsen udarbejder årsberetningen. 

REVISION OG REVISIONSPROTOKOL 

§8 

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at foreningens protokol og revisionsprotokol er til stede på hvert 

bestyrelsesmøde. 

Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved sin underskrift bekræfte at have gjort sig bekendt med enhver tilførsel 

heri, og er til enhver tid berettiget til at forlange gennemsyn af disse protokoller. 

TAVSHEDSPLIGT 

§9. 

Bestyrelsesmedlemmer og evt. deltagende suppleanter samt kontorhold har tavshedspligt i relation til 

kontraktmæssige og økonomiske forhold eller andet af fortrolig karakter.  

Hvis et bestyrelsesmedlem eller suppleant fratræder, skal alt fortroligt materiale tilbageleveres til Vorbasse 

Grundejerforening, ligesom eventuelle filer af fortrolig karakter på private computere slettes. 
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Vedtaget af bestyrelsen den 04. februar 2014. 

Revideret på bestyrelsesmøde den 03. januar 2023 

 


