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Denne forretningsorden gælder for bestyrelsens arbejde i Grundejerforeningen Solbakken. 
Beskrivelsen i denne forretningsorden indeholder supplerende/udfyldende beskrivelser til foreningens vedtægter. 
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vedtægterne og forretningsordenen, skal uoverensstemmelsen afklares 
med vedtægterne som 1st. prioritet. Såfremt der i nærværende forretningsorden henvises til paragraffer (§), 
skal dette forstås som paragraffer fra vedtægterne. 
 
 
1.0 Konstituering 

 
1.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. 

 
1.2 Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer på det konstituerende møde. Valget sker med 

simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 
 

1.3 Bestyrelseshvervet er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. 
 
 
2.0 Indkaldelse af møde 

 
2.1 Bestyrelsens ambition er at afholde ordinært bestyrelsesmøde 4/5 gange om året. Derudover holder 

bestyrelsen møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, eller når det kræves af 
revisor. 
  

2.2 Formand/næstformand skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Indkaldelse skal ske 
skriftligt med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt af hensyn til en 
sags hastende karakter. 

 
2.3 Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt materiale, som er 

nødvendigt for at vurdere og behandle emnerne på dagsordenen. 
 

2.4 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende emner: 
 

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, 
2) Meddelelser fra medlemmerne, 
3) Opdatering af medlemsliste, 
4) Status økonomi, 
5) Status på opgaver, 
6) Evt. 

 
 
3.0 Afholdelse af møde 

 
3.1 Bestyrelsesmøder ledes af formand/næstformand. 

 
3.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer giver møde. 

 
3.3 Såfremt et medlem ikke kan give fremmøde på et bestyrelsesmøde, har medlemmet selv ansvaret for at 

indkalde en suppleant, og give denne tilstrækkelig information til at kunne være stedfortræder. 
 

3.4 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 

 
3.5 Suppleanter har til enhver tid ret til at deltage på bestyrelsesmøder. Suppleanter har dog ingen 

stemmeret medmindre de agerer stedfortræder for et bestyrelsesmedlem. 
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4.0 Referat af møde 
 

4.1 Der skal udarbejdes et referat af det, som besluttes på bestyrelsesmøder. Referatet godkendes senest på 
næstfølgende bestyrelsesmøde, og udgives på foreningens hjemmeside ved først kommende lejlighed. 
 

4.2 Suppleanter modtager dagsorden og referater til bestyrelsesmøder. 
 

 
 
5.0 Bestyrelsens opgaver 

 
5.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen, herunder de opgaver der er nævnt i vedtægterne § 6. 

 
5.2 Bestyrelsens opgaver er blandt andet, at bestyrelsen skal sikre: 

 
1) At formulere og revidere en strategi og forelægge den generalforsamlingen. 
2) At implementere de strategiske tiltag i foreningens daglige virke. 
3) At udarbejde og revidere en forretningsorden for bestyrelses virke. 
4) At udpege depotbestyrer blandt medlemmerne, der skal varetage foreningens udstyr.  
5) At varetage medlemmernes interesser som defineret ved generalforsamlingens vedtægter. 
6) At udarbejde budget, samt revisionsgodkendt regnskab til generalforsamlingen. 

 
5.3 Ansvarsfordeling 

 

Emne Formand Næstform. Kasserer Medlem Medlem Suppleant 

Hasle Fællesråd X (x)     

Depotbestyrer   (x)  X  

Regnskab & budget (x) (x) X    

Sekretær & referent  X (x) (x) (x)  

Hjemmeside – generelt    X   

Facebook – generelt  (x) (x) X (x)  

Medlemskommunikation – 
generelt 

X (x) (x)  (x)  

Ind/udmeldelse – kartotek  (x) (x)  X  

 
 X =  Primær ansvar 
 (x) =  Sekundær ansvar 
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5.4 Årshjul 
 

 
 

6.0 Bestyrelsens beslutningskompetence 
 

6.1 Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen 
bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til 
gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. 
 

6.2 Fremkommer der spørgsmål, hvorom foreningens vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter 
bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes 
godkendelse ved først kommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 
 

6.3 Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og ét yderligt 
bestyrelsesmedlem. 
 

6.4 Dersom bestyrelsen ved afgang i årets løb bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig 
selv jf. § 17. stk. 6. Hvis ledige poster, ikke kan suppleres blandt foreningens medlemmer, er bestyrelsen 
berettiget til at supplere bestyrelsen via eksternt bestyrelsesmedlem frem til først kommende ordinære 
generalforsamling. Det eller de eksterne bestyrelsesmedlemmer kan tillægges et bestyrelsesvederlag som 
fastsættes af bestyrelsen jf. § 20. 
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7.0 Tavshedspligt 
 

7.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af 
bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur skal bringes til 
tredjemands kundskab. 
 
 

8.0 Økonomiske dispositioner 
 

8.1 Bestyrelsens direkte omkostninger til forplejning ifm. bestyrelsesmøder kan afholdes af foreningen.  
F.eks. en øl/vand inkl. tilbehør til ca. kr. 50,- pr. person. 
 

8.2 En gang årligt kan bestyrelsen holde et arrangement for bestyrelsen og partnere der afholdes af 
foreningen. F.eks. et restaurantbesøg til ca. kr. 600,- pr. person. 
 

8.3 Bestyrelsens/kassererens kontante beholdning må ikke overstige kr. 2.500. 
 
 

9.0 Andre bestemmelser 
 

9.1 Forretningsordenen træder i kraft på den dato/måned, der er anført nedenfor, og underskrives af 
formanden og et øvrigt bestyrelsesmedlem. 

 
 
 
 
_________________ 
Dato 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Formand 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 


