
Forretningsorden  

 

For Odsherreds Rideklubs bestyrelse 
 
 
1. Bestyrelsens konstituering 
På første bestyrelsesmøde efter ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig med 
formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem. 
 
Herunder fastlægges også funktionsfordeling samt ansvarsfordeling for klubbens udvalg. 
Snarest efter mødet indsendes ændringer til Dansk Ride Forbund, Distrikt 4 samt Odsherreds kommune. 
Ligeledes kontaktes banken hvis der skiftes formand og/eller kasserer. 
 
2. Bestyrelsesmøder 
Der afholdes møde ca. 10 gange om året. 
 
Sekretæren indkalder efter aftale med formanden via e-mail til bestyrelsesmøderne med 8 dages varsel. Skriftligt 
materiale til brug for behandling af enkeltsager medsendes, såfremt det er muligt. Hvis særlige forhold kræver 
hurtig behandling, kan formanden indkalde til et bestyrelsesmøde med kortere varsel. Bestyrelsen kan afholde 
møde, når formanden finder at der er behov, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen over for formanden 
fremsætter ønske herom. 
 
Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte forslag til dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 
medlemmer er til stede heraf formand eller næstformand. 
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen træffer sine 
beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende - i dennes forfald 
næstformandens. I ekstraordinære tilfælde kan formanden lade bestyrelsen træffe beslutninger skriftligt, 
telefonisk eller ved e-mail. Sådanne beslutninger bekræftes på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde. En 
flertalsbeslutning truffet i bestyrelsen skal i ord og handling efterfølgende loyalt efterleves af alle 
bestyrelsesmedlemmer. 
Medlemmer og andre som ønsker emner behandlet på Odsherreds Rideklub`s bestyrelsesmøde skal senest 10 
dage før bestyrelsesmødet fremsende emne og evt. skriftligt materiale til bestyrelsens mail: Bestyrelsen@ohr-
d4.dk.  
Har et medlem af bestyrelsen forfald, skal formanden have meddelelse herom.  
 
3. Dagsorden 
Dagsorden for bestyrelsens møder har følgende faste punkter: 

• Godkendelse af dagsorden 

• Godkendelse af mødereferat fra sidste møde 

• Nyt fra formanden 

• Status økonomi 

• Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde 

• Nye punkter til behandling 

• Eventuelt 

• Næste møde/tid og sted 
 
4. Referater 
Sekretæren fører beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Dette skal godkendes hurtigst muligt af bestyrelsen 
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hvorefter referatet lægges ud på klubbens hjemmeside. 
 
5. Økonomi 
Ved hvert bestyrelsesmøde orienterer kassereren, den resterende bestyrelse, om klubbens økonomi. 
Kassereren fører regnskab, fakturerer og bogfører hver måned. 
Kassereren udarbejder årsregnskab og budget og forelægger det i underskrevet stand af bestyrelsens 
medlemmer på den ordinære generalforsamling til gennemgang og godkendelse. 
 
6. Tavsheds- og loyalitetspligt 
Det påhviler ethvert bestyrelsesmedlem at behandle personlige oplysninger fortroligt. Det vil sige, at man ikke må 
videregive fortrolige oplysninger til andre, som ikke har behov for denne viden, og som ikke selv har en 
tilsvarende tavshedspligt. 
Tavshedspligten gælder særligt omkring: 
- personspørgsmål, der angår medlemmerne 
- klager fra medlemmer skal altid behandles anonymt, så alle trygt kan ytre sig 
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder, skal hun/han straks tilbagelevere al fortrolig materiale hun/han måtte 
være i besiddelse af, til bestyrelsesformanden. 
Det påhviler desuden ethvert bestyrelsesmedlem at udvise loyalitet over for Odsherreds Rideklub. Det vil sige, at 
medlemmet ikke ved sit virke må skade klubbens interesser. 
 
7. Udvalg 
Udvalgenes størrelse er underordnet. Hvert udvalg har et bestyrelsesmedlem som kontaktperson, som talerør 
mellem udvalg og bestyrelse. Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte relevante arbejdsgrupper. 
  
 
8. Godkendelse af forretningsorden samt ændring i denne 
Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen på førstkommende 
bestyrelsesmøde efter klubbens ordinære generalforsamling, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse. 
Forretningsordenen kan ændres løbende efter behov med almindeligt stemmeflertal 
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