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Forslag 
§ 7 Bestyrelsen 

1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne 

beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. 

2. Bestyrelsen består af 3-6 6 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer, op til 2 menige 

bestyrelsesmedlemmer og 1 ung i bestyrelsen bestyrelsesmedlem. Formanden, næstformand, kasseren 

og de 0-2 to menige vælges særskilt for 2 år af gangen. Formand er på valg i ulige år sammen med 1 

bestyrelsesmedlem. Kassereren og udvalgte næstformand er på valg i lige år sammen med 1 menigt 

bestyrelsesmedlemmer. Ung Den unge i bestyrelsen og Ssuppleanten vælges hvert år for en etårig 

periode. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter general-forsamlingen 1 næstformand og 1 kassere 

assistent 

3. Alle bestyrelsesmedlemmerne, undtaget den unge i bestyrelsen, skal være fyldt 18 år. Den unge i 

bestyrelsen skal være mellem 15 og 17 år. Er der ingen unge mellem 15 og 17 år der stiller op til 

bestyrelsen, kan den unges plads i bestyrelsen ikke besættes af andre medlemmer, og posten kan 

derfor godt være tom. Det er et krav, at man har været medlem af foreningen i 6 måneder op til 

opstilling til bestyrelsen for at kunne stille op, Fem af medlemmerne skal være fyldt 18 år. Den unge i 

bestyrelsen skal være mellem 15 og 17 år for at kunne vælges ind i bestyrelsen, er der ingen unge 

mellem 15 og 17 år der stiller op til bestyrelsen, kan den unges plads i bestyrelsen ikke besættes af 

andre medlemmer. Det er et krav, at man skal have mindst 1 års medlemskab, der kan dog gives 

dispensation, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Det unge medlem af bestyrelsen har ikke 

økonomisk hæftelse. 

4. Hvis et medlem af bestyrelsen fratræder inden den ordinære generalforsamling, kan der benyttes to 

muligheder. Et, suppleanten indtræder som erstatning for det manglende medlem. To, der afholdes en 

ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges et nyt medlem til bestyrelsen. Fratræder der et 

medlem af bestyrelsen, som ikke er på valg til den ordinære generalforsamling, skal der vælges et nyt 

bestyrelsesmedlem til den ordinære generalforsamling. Dog vil perioden for det valgte medlem, være 

begrænset til resten af perioden for det afgående medlems periode. 



5. Foreningen tegnes af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem. Ved afhændelse og pantsætning af 

fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

6. Formanden leder foreningens anliggender og indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det 

nødvendigt. Ligeledes er formanden berettiget til at handle i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i 

sådanne tilfælde forelægge sagerne på førstkommende bestyrelsesmøde og stå til ansvar til 

generalforsamlingen. 

7. Kassereren og formanden har adgang til foreningsbankkonti (tegningsretten), resten af bestyrelsen har 

mulighed for netbankskonto-kig-adgang. 

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 fremmøde, dog kræves formanden eller næstformanden til 

stede. Ved stemmelighed gælder formandens stemme for 2. 

9. Der skal foreligge et beslutnings referat efter hvert bestyrelsesmøde. Beslutningsreferatet skal være 

tilgængeligt for alle medlemmer via efterspørgelsesel. 

 


