
 

Forretningsorden 

 

Almindelige betingelser 

Medlemmerne af bestyrelsen skal ved udførelsen af deres hverv iagttage de for foreningen 

gældende vedtægter, lovlige beslutninger truffet på generalforsamlinger og 

bestyrelsesmøder samt nærværende forretningsorden. 

 

Ethvert bestyrelsesmedlem er pligtig at orientere den øvrige bestyrelse, om mulige 

interessekonflikter i udførelsen af deres hverv. 

 

Bestyrelsesmøder 

Dagsorden 

Bestyrelsesmøder for det kommende år planlægges på det første møde efter 

generalforsamlingen. Dagsorden udsendes så vidt muligt med 2 dages varsel sammen 

med det skriftlige materiale, der skal ligge til grund for bestyrelsens beslutninger. 

Dagsorden og relevante dokumenter offentliggøres i GAF dropbox mappe. 

 

Dagsordenen indeholder: 

1. Orientering fra formanden 

2. Orientering fra manager 

3. Sagsbehandling 

4. Økonomisk status 

5. Status på projekter 

6. Eventuelt 

 

Dagsordenen indeholder desuden konstituering på det første bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen, og budgetlægning på et relevant møde, så det kan offentliggøres iflg. 

foreningens vedtægter 

 

 

 



 

Mødeledelse, beslutninger og referat  

Bestyrelsesmøder ledes af formanden, i hans fravær af den person, formanden har 

udpeget dertil.  

Der tilstræbes enighed i bestyrelsen. Beslutninger vedtages i øvrigt med almindeligt flertal.  

Intet bestyrelsesmedlem må deltage i en afstemning, hvori vedkommende selv har en 

særlig personlig interesse.  

Mødereferater lagres på dropbox i pdf-format. Enhver beslutning skal fremgå af referatet. 

Er intet andet tilført, påhviler det formanden at sikre opfølgning af trufne beslutninger.  

Der laves et internt og et eksternt referat fra hvert bestyrelsesmøde. Det eksterne 

offentliggøres på GAF hjemmeside, senest 7 dage efter bestyrelsesmødet. 

Referat lægges i Dropbox, og bestyrelsesmedlemmerne har 3 dage til at komme med 

indvendinger.  

Referatet godkendes via en ”silent procedure”, hvis der ikke er kommet rettidige 

indvendinger. 

På samme vis er man automatisk enig med formanden når der kommunikeres et forslag 

ud via e-mail, med mindre man kommenterer inden for 2 hverdage. 

 

Bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at holde sig orienteret på dropbox og møde 

forberedt til bestyrelsesmøderne. Eventuelle print medbringes af de enkelte medlemmer. 

 

Bestyrelsesmøderne har et fast starttidspunkt og sluttidspunkt, som fastsættes i 

indkaldelsen. 

 

 

Ansvarsområder 

Som udgangspunkt har Manageren ansvaret for foreningens drift. Bestyrelsesmedlemmer  

kan få ansvar for enkelte områder, og kan træffe selvstændige beslutninger inden for 

ansvarsområdet, dog anses det for god skik at cleare af med Manageren og orientere den 

øvrige bestyrelse inden offentliggørelse. Beslutninger skal kommunikeres til resten af 

bestyrelsen hurtigst muligt, således den øvrige bestyrelse er velinformeret og fremstår 

professionel. 



 

 

 

 

 

Konferencer 

Formanden eller næstformanden og foreningens manager deltager på foreningens vegne i 

relevante konferencer. Er formanden forhindret deltager næstformanden. Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer deltager såfremt økonomien i foreningen tillader det. 

 

Kommunikation 

Manageren er ansvarlig for foreningens generelle kommunikation. Ved politiske 

spørgsmål/udtalelser og delikate sager vil det være formanden, som udtaler sig. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan udtale sig om specifikke forhold omkring deres eget 

ansvarsområde. 

 

Økonomi 

Driften af foreningen og foreningens likvider administreres af GAF manager. 

Manager, formand og GAF kasserer har selvstændig fuldmagt til at foretage betalinger via 

banken.   

 

Kørsel for foreningen afregnes efter statens satser.  

Ved rejser afregnes efter regning. 

 

Ovenstående forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmødet den 9. december 2015.  


