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Indsender: Bestyrelsen 
 
Tekst: 
 
Bestyrelsens arbejde er grundlæggende beskrevet i foreningens vedtægter. 
 
Imidlertid er det hensigtsmæssigt at uddybe bl.a. principper, men for ikke at 
skabe uoverskuelighed i vedtægterne foreslås derfor etablering af en 
decideret instruks til bestyrelsen. 
 
Nedenfor findes §6 i både nuværende som foreslået ordlyd. 
 
 

NUVÆRENDE §6 

 

 

FORESLÅET §6 

Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden og afholder møde så 

ofte et af bestyrelsesmedlemmerne 

finder det fornødent. Der skal dog 

afholdes møde 2 gange om året. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 

når flertallet af dens medlemmer er 

til stede. 

Formanden leder foreningen i 

overensstemmelse med dens vedtægter, 

generalforsamlings- og 

bestyrelsesbeslutninger. 

 

 

 

Forhandlingerne indføres i 

forhandlingsprotokollen, som 

underskrives af de tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen skal snarest muligt 

kontakte nye ejere og informere dem 

om rettigheder og pligter. 

Kassereren er pligtig at føre 

specificeret regnskab over samtlige 

indtægter og udgifter i kassebogen. 

Foreningen dækker bestyrelsens 

dokumenterede udgifter til 

kontorudgifter, porto o.lign., samt 

Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden og afholder møde så 

ofte et af bestyrelsesmedlemmerne 

finder det fornødent. Der skal dog 

afholdes møde 2 gange om året. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 

når flertallet af dens medlemmer er 

til stede. 

Formanden leder foreningen i 

overensstemmelse med dens vedtægter, 

generalforsamlings- og 

bestyrelsesbeslutninger 

samt den til enhver tid af 

bestyrelsen forfattede 

bestyrelsesinstruks.  

Forhandlingerne indføres i 

forhandlingsprotokollen, som 

underskrives af de tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen skal snarest muligt 

kontakte nye ejere og informere dem 

om rettigheder og pligter. 

Kassereren er pligtig at føre 

specificeret regnskab over samtlige 

indtægter og udgifter i kassebogen. 

Foreningen dækker bestyrelsens 

dokumenterede udgifter til 

kontorudgifter, porto o.lign., samt 



rimelige udgifter til telefon, 

kørsel mv., der er afholdt i 

forbindelse med arbejdet for 

foreningen. 

Ved formandens fratræden/fraflytning 

fungerer kassereren som formand 

indtil afholdelse af ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

rimelige udgifter til telefon, 

kørsel mv., der er afholdt i 

forbindelse med arbejdet for 

foreningen. 

Ved formandens fratræden/fraflytning 

fungerer kassereren som formand 

indtil afholdelse af ekstraordinær 

generalforsamling. 
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