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Forretningsorden FDF XX 

Intro og info omkring FDF XX forretningsorden af 2020 
Forretningsordenen er, i modsætning til organisationens vedtægter, bestyrelsens ’eget’ 
dokument. Det er altså bestyrelsen selv, der beslutter indholdet i forretningsordenen, og 
bestyrelsen kan frit ændre på den, når den finder det nødvendigt.  
Overordnet set fungerer forretningsordenen som spilleregler for, hvordan vi arbejder i be-
styrelsen før, under og efter bestyrelsesmøderne. 
 
1. Konstituering 
Umiddelbart efter afholdelse af selve årsmødet afholder den nyvalgte bestyrelse et møde 
for at konstituere sig. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. 
 
Kredslederen og medlemmer af kredsledelsen kan ikke vælges til formand. 
 
2. Mødeindkaldelse 
Formanden indkalder til møderne med en dagsorden, der udsendes 8 dage før mødet.  
 
Formanden kan flytte mødet til at være et online møde, såfremt ingen bestyrelsesmed-
lemmer nedlægger veto. 
 
3. Dagsorden for bestyrelsesmøder 
Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter: 
Formalia 
- valg af referent  
- godkendelse af referat fra sidste møde  
- godkendelse af dagsorden  
 
Orienteringer 
- meddelelser fra formanden  
- meddelelser fra Kredslederen 
- meddelelser fra udvalg og arbejdsgrupper  
- meddelelser fra andre  
- økonomisk nyt fra kassereren  
Diskussion 
- drøftelse af temaoplæg eller kommende initiativer  
Beslutninger 
- beslutninger af eventuelle strategier, strategiske mål, delmål eller initiativer 
Andet 
- eventuelt  
- Fastsættelse af de næste to møder 
 
4. Referater fra bestyrelsesmøder 
Kredsbestyrelsen skal i referatet kort beskrive de fremlagte hovedargumenterne for og 
imod en beslutning, og notere hvad beslutningen blev.  
 
5. Beslutningsdygtighed og stemmeflertal 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst halvdelen er tilstede 
Formanden leder afstemningerne og der kan tages beslutning ved simpelt stemmeflertal 
 
Værd at vide og vedtægtsbestemt: 
"Køb og afhændelse af faste ejendomme, pantsætning af faste ejendomme og ejen-
domme, der er opført på lejet grund, samt disposition over legater og fonde, der medfører 
ændringer i fundatser, er kun retsgyldige, når de på et kredsbestyrelsesmøde er vedtaget 
med mindst 2/3 flertal og i øvrigt ikke strider mod den overenskomst, der er indgået med 
landsforbundet."  



  
"Etablering af kreditfaciliteter for en kreds i form af optagelse af lån, etablering af kasse-
kredit med pengeinstitutter og lignende skal ligeledes vedtages af et kredsbestyrelses-
møde med mindst 2/3 flertal." 
 
6. Bestyrelsens sammensætning 
Værd at vide og vedtægtsbestemt: 
"Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med 
FDFs formål og vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af 
mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor:  
  
• Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen  
• En repræsentant for den eller de lokale sogne  
• Minimum fire medlemmer valgt på kredsens årsmøde. Disse skal til hver en tid udgøre et 
flertal af bestyrelsen.  
  
Valgene til kredsbestyrelsen foregår samlet på det årlige årsmøde i kredsen. Alle valg er 
gældende for en toårig periode, således at den ene halvdel af kredsbestyrelsen er på valg i 
ulige år og den anden halvdel er på valg i lige år." 
 
FDF XX har valgt følgende bestyrelsessammensætning: 
 

Medlemsvalgte på årsmødet Rollebestemte mandater 

Mandat 1: Rip And 
Mandat 2: Rap And 
Mandat 3: Rup And 
Mandat 4: Bedstemor And 
Mandat 5: Fætter Højben 
 

Mandat 1: Kredsleder Anders And 
Mandat 2: Sognerep. Georg Gearløs 
Mandat 3: Hytteforvalter Joakim Von And 
Mandat 4: Lederrepræsentant Fedtmule 

 
7. Tegningsberettiget 
Formanden og Kasseren er tegningsberettigede 
 
Info: En tegningsberettiget er en fysisk person, der har ret til at afgive formueretligt bin-
dende løfter og indgå gensidigt bebyrdende aftaler på et selskabs vegne. 
 
8. Ledelse af kredsens virke 
Værd at vide og vedtægtsbestemt:  
Kredsens daglige ledelse varetages af en kredsleder eller en kredsledelse på op til tre med-
lemmer, der i samarbejde med ledermødet arbejder selvstændigt under ansvar over for 
kredsens bestyrelse. 
 
Kredsledelsen vælges for to år ad gangen. Ledermødet indstiller, kredsbestyrelsen vælger, 
og hovedbestyrelsen godkender kredsledelsen. 
 
FDF XX har valgt følgende kredslederorganisering: 
 
  Mandat A : Anders And er valgt i maj for perioden 2020-2022 
  Mandat B:  Andersine And er valgt i maj for perioden 2020-2022 
 
9. Ændringer i forretningsorden 
Forretningsorden kan ændres løbende på bestyrelsesmøderne, og skal minimum genbesø-
ges på første bestyrelsesmøde efter konstituering hvert år for at afstemme forventnin-
gerne. 
 
10. Minimums forpligtelser som folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningsloven 
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- Årsmødet afholdes hvert år 
- Det reviderede årsregnskab indsendes inden dd/mm hvert år 
Søg detaljeret viden hos din lokale forvaltning 
 
11. Årlige forpligtigelse til FDF Landsforbundet jævnfør overenskomsten og Landsmødet 
- Konstitueringen meddeles landsforbundet som anvist af forbundskontoret 
- Årsmødet afholdes hvert år 
- Det reviderede årsregnskab skal indsendes til forbundskontoret inden 15. marts 
- Indberetning af medlemsantallet i medlem systemet skal ske hvert år inden 15 januar 
I er altid velkomme til  


