Forretningsorden for Foreningen af Grundtvigske
valg- og frimenigheders bestyrelse
Konstituering
Umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og
kasserer.
De øvrige poster som sekretær, hjemmesideredaktør og redaktør fordeles på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved et medlems udtræden inden ordinært valg.

Retningslinjer for bestyrelsens arbejde
Antallet af ordinære møder pr. år
Der afholdes minimum 4 møder pr. år. Det sene efterårsmøde holdes hos den menighed, der skal
afholde det kommende årsmøde og efterfulgt af et møde med værtsmenigheden vedr. afvikling af
årsmødet.
Indkaldelse og dagsorden
Formanden udsender dagsorden senest en uge inden mødet afholdes. Medlemmer kan supplere
dagsordenen herefter.
Dagsordenen har flg. faste punkter:
•
•
•
•
•
•
•

Valg af referrent
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst
…
….
Næste møde og punkter hertil
Eventuelt

Mødernes afvikling
Formanden leder mødet medmindre andet aftales.
Som udgangspunkt bør der ikke behandles emner, som ikke er på den udsendte dagsorden.
Opstår en hastesag, kan dagsordenen dog udvides på selve mødet, hvis bestyrelsen er enige om det.

Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre ud af fem bestyrelsesmedlemmer er tilstede
Afstemningsregler
Beslutninger kan ved afstemning kun vedtages ved absolut flertal. Dvs. et flertal af alle medlemmer.
Hvis der kun er tre tilstede, skal alle være enige.
Udarbejdelse af referat
Der tages referat af bestyrelsesmøderne.
Referatet sendes ud snarest efter mødet, og inden for 5 dage kvitterer alle for læst referat og sender
evt.rettelser til alle.
Sekretæren sender det endelige referat til hjemmesideredaktøren, der lægger det på hjemmesiden.
Arbejds- og ansvarsfordeling
Foreningen er tegnings-berettigede iflg. vedtægterne.
Øvrige forhold
Foreningen dækker kørselsudgifter efter statens høje takst og forplejning til bestyrelsesmøder.
Foreningen afholder udgifter til bestyrelsens deltagelse i forbindelse med årsmøde.
Foreningen dækker udgifter når man deltager i møder mv. på foreningens vegne.
Suppleanter deltager ikke i bestyrelsesmøder og får ikke dagsorden og referat tilsendt.

