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1. Konstituering 
Ved første møde efter en ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig. Bestyrelsen vælger 

selv sin formand, sekretær og kasserer.  

Desuden udpeges kontakterne til de enkelte grupper, som arbejder i foreningen inden for forskellige 

områder.  

2. Afgørelser 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder formanden eller 

den, formanden sætter i sit sted. 

3. Møder og mødeledelser 
Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt af enten formanden eller sekretæren med en dagsorden.  

Møderne er normalt fysiske møder, men kan også være on-line møder.  

Møderne ledes af formanden eller den, formanden sætter i sit sted. 

4. Formandens rolle 
Foreningen tegnes af formanden, eller den, formanden sætter i sit sted, sammen med et af 

bestyrelsens øvrige medlemmer. 

5. Suppleanter 
Det er praksis at suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder på lige fod med 

bestyrelsesmedlemmerne.  Suppleanter kan dog ikke deltage i afstemninger.  

6. Referater 
Der tages referat af bestyrelsens møder.  

Det tilstræbes, at referatet foreligger og er godkendt af deltagerne i pågældende møde inden for en 

uge, hvorefter det offentliggøres på Åtoftens hjemmeside.   



7. Håndtering af udvalg og grupper 
Kontaktpersonerne til de enkelte grupper skal sikre en god kommunikation mellem bestyrelse og den 

enkelte gruppe.  

Kontaktpersonerne kan godkende aktiviteter og udgifter inden for rammerne af det godkendte 

budget for pågældende gruppe. 

8. Tavshedspligt 
Information fra møderne er offentlig i det omfang det er angivet i referaterne.  

Der er tavshedspligt om de enkelte bestyrelsesmedlemmers standpunkter. 

9. Selvevaluering 
Bestyrelsen gennemfører løbende en selvevaluering.   

Evalueringen omfatter både de resultater, som bestyrelsen har opnået, og hvordan arbejdet i 

bestyrelsen fungerer. 

10. Tegningsregler 
Alle “ikke automatiske” betalinger bliver frigivet af kasserer, baseret på en godkendelse fra den 

budgetansvarlige for opgavens igangsættelse og udførelse. Dette vil typisk være en formand for en 

arbejdsgruppe.  

11.Økonomi opfølgning 
Der følges op på status af økonomien i forhold til budget hvert kvartal eller oftere, hvis der er behov 

for det. 

 

 


