Forretningsorden – Allerød Håndbold Klub – 04/2018
Bestyrelsens konstituering
• Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den
ordinære generalforsamling.
• Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer på det konstituerende
møde. Valget sker med simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed afgøres
valget ved lodtrækning.
• Herudover vælges der en næstformand, kasserer og en sekretær
Bestyrelsesmøder
• Bestyrelsen udarbejder en mødekalender for det kommende år på første
ordinære møde efter generalforsamlingen. Der afholdes minimum 4 møder i
foråret og 4 møder i efteråret.
• Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder – med mindre andet er besluttet.
Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter
forelægges ved næste bestyrelsesmøde.
• Alle valgte bestyrelsesmedlemmer og modtager dagsorden og referat af
møderne. Herudover findes både dagsorden og referat på klubbens
hjemmeside.
• Alle valgte bestyrelsesmedlemmer og modtager dagsorden og referat af
møderne. Herudover findes både dagsorden og referat på klubbens
hjemmeside.
• Bestyrelsen kan derudover indkaldes til møde når formanden eller 1/3 del af
bestyrelsens medlemmer ønsker det.
Dagsorden
• Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 7 dage inden
mødet en dagsorden med eventuelle bilag til samtlige medlemmer.
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles
formanden senest 10 dage før mødet afholdes.
• Presserende sager kan desuden optages på dagsordenen på selve mødet, hvis
det accepteres af bestyrelsen.

Suppleant
• De generalforsamlingsvalgte suppleanter har ikke stemmeret.
Mødeledelse
• Møderne ledes af formanden eller I dennes fravær næstformanden.
• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de
stemmeberettigede er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal af de fremmødte. Der kan stemmes ved fuldmagt hvis man er
forhindret i at deltage på bestyrelsesmødet. Fuldmagt kan afgives ved mail til
formanden inden mødet. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
• Der føres beslutningsreferat. Heri anføres hvilke personer, der har været til
stede / fraværende. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført
referatet.
Tavhedspligt
• Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt, og må derfor ikke referere, hvad
andre medlemmer har sagt på mødet eller viderebringe oplysninger om fx
personsager.
• Det påhviler desuden ethvert bestyrelsesmedlem, at udvise loyalitet overfor AHK.
Det vil sige, at medlemmet ikke ved sit virke må skade AHK’s interesser.
• Et hvert bestyrelsesmedlem skal være loyal overfor bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsen
• Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller
enkeltstående opgaver.
• Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Herunder hører nedsættelse af
underudvalg og retningslinjer for de nedsatte underudvalgs arbejde.
• Alle bestyrelsesmedlemmer skal være valgt på generalforsamling.
• Udtræder et bestyrelsesmedlem midlertidigt eller permanent, overtages dennes
plads af en af de valgte suppleanter.

Godkendelse af forretningsorden samt ændring i denne
• Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen.
Forretningsordenen kan ændres løbende efter behov. Forretningsordenen er
vedtaget af bestyrelsen den 9. april 2018

