Forretningsorden for Ballerup Kyokushin Karate
Jf. lovenes § 6 stk. 4
§ 1
Bestyrelsen har den besluttende myndighed i alle foreningens anliggender.
Formanden og kassereren har den udøvende myndighed.

§ 2
Bestyrelsesmøder
Der skal jf. lovenes § 6 stk. 3 holdes mindst 5 bestyrelsesmøder årligt. Ordinære bestyrelsesmødedatoer indstilles på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når den fungerende formand og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
er til stede.
Bestyrelsesmøderne indkaldes med mindst 1 uges varsel. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan
indkaldes med mindst 12 timers varsel.
I bestyrelsesmøderne deltager suppleanterne. Øvrige medlemmer kan deltage ved dagsordenspunkter omfattende netop disse medlemmer.

§ 3
Dagsorden
Foreløbig dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen til de ordinære bestyrelsesmøder.
Dagsorden til bestyrelsesmøder skal altid omfatte følgende dagsordenspunkter:

Dagsordenens punkt 1
Valg af refererent.

Dagsordenens punkt 2
Godkendelse af referat. Referatet fra forrige møde forelægges til godkendelse.

Dagsordenens punkt 3
Kasserens mundtlige beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet. Beretningen skal
være så fyldestgørende, at bestyrelsen kan danne sig et solidt skøn over foreningens økonomiske
status.

Dagsordenens punkt 4
For hver at de ansvarsområder som bestyrelsen har defineret som væsentlige i forhold til
foreningens virke, foretages en mundtlig beretning af hvilke aktiviteter og fremskridt der er
foretaget siden sidste bestyrelsesmøde eller som påtænkes foretaget inden næste
bestyrelsesmøde.
Det sidste punkt skal altid være “Eventuelt” således, at der herunder gives bestyrelsen adgang
til at drøfte forhold og forslag, som ikke er optaget på dagsordenen. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.
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§ 4
Den valgte referent udarbejder referat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal referere debatten
samt de trufne beslutninger og udsendes snarest efter mødet. Referatet betragtes som godkendt,
hvis der ikke rejses indsigelse mod indholdet senest på næstfølgende ordinære bestyrelsesmøde.
Mødereferaterne samles i en protokol tillige med relevante bilag. Bilag, der i øvrigt er benyttet som
grundlag for bestyrelsens drøftelser på mødet, herunder bilag, der er udsendt til bestyrelsen før
mødet, samles i en særlig mappe.

§ 5
Udvalg nedsættes af bestyrelsen som ad hoc-udvalg, og udvalgene arbejder efter et af
bestyrelsens vedtaget kommissorium.
Bestyrelsesmedlemmer kan tilsende udvalgene bilagsmateriale/kommentarer.
Udvalgene skal ved hvert bestyrelsesmøde kort orientere bestyrelsen om arbejdet siden sidste
bestyrelsesmøde.

§ 6
Der foretages valg til bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 6 stk. 1.

§7
Der tages referat af foreningens generalforsamling.

§ 8
Formanden er overfor bestyrelsen ansvarlig for administrationen mens kasseren er ansvarlig for
foreningens regnskaber.
Formanden tegner foreningen i overensstemmelse med de retningslinier og beslutninger, som afstikkes af bestyrelsen.
I sager, der ikke kan afvente bestyrelsens afgørelse kan formanden handle på foreningens vegne,
men skal snarest forelægge sagen for bestyrelsen.

§ 9
Medlemsarkiv
Kassereren opretholder et medlemsarkiv. I medlemsarkivet opbevares (kopi af) alle ind- og
udgåede medlemsskrivelser.
Bestyrelsesmedlemmer har adgang til arkivet og har tavshedspligt i personsager.

§ 10
Regnskabsfunktionen
Kasseren forestår foreningens økonomiske områder.
Kasseren sørger for, at foreningens kasse, bogføring og øvrige økonomiske aktiviteter udføres
efter nedenstående regler og i overensstemmelse med god forenings- og regnskabsskik.

§ 11
Foreningens bogholderi ajourføres hver 3. måned medmindre særlige omstændigheder gør sig
gældende.
Foreningens medlemsbogholderi ajourføres så vidt muligt hver måned.
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Bogføringen tilrettelægges med behørig hensyntagen til foreningens interesser på den mest praktiske måde. Den anvendte kontoplan skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af et oplysende
årsregnskab med rimelige og klare specifikationer.

§ 12
Denne forretningsorden for Ballerup Kyokushin Karate er vedtaget på bestyrelsesmødet den 11.
juni 2008.
Ændringer i Forretningsordenen skal godkendes af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

Michael Eibye/11. Juni 2008
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