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Forretningsorden for kredsbestyrelsen 
 

 

 

1. Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

  

2. Kredsbestyrelsen oppebærer honorar, godtgørelser eller andre ydelser efter repræsentantskabs 

generalforsamlingens nærmere bestemmelse.  

 

3. Kredskassereren varetager kredsens samlede regnskabsaflæggelse under direkte ansvar over for 

repræsentantskabet.    Det påhviler i øvrigt kredskassereren, på ordinære kredsbestyrelsesmøder at 

forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.  

  

Kredsens midler skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter. Regler om disposition over midlerne 

fastsættes af kredsbestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold 

        

4. Kredsbestyrelsen afholder møde så ofte kredsformanden skønner det nødvendigt, eller hvis mindst 2 

kredsbestyrelsesmedlemmer kræver det - dog mindst hver tredje måned.  

  

5. På det første kredsbestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling, konstituerer kredsbestyrelsen sig 

med en næstformand og en sekretær.   

6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særopgaver.   

  

7. Hvis kredsformand eller kredskasserer fratræder i utide, og dette ikke sker umiddelbart før ordinær 

generalforsamling for repræsentantskabet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for 

repræsentantskabet. 

 

8. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden lovligt forfald to gange efter hinanden fra bestyrelsesmøde, 

indkaldes suppleanten. 
  

9. Over kredsbestyrelsesmøderne skrives et referat, hvori et hvert mindretal, hvis det fremsætter ønske 

herom, har krav på at få sine meninger ført til referat. Et referat skal godkendes af kredsbestyrelsen.   

  



10. Kredsbestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:  

a) en bestyrelsesansvarsforsikring, som omfatter kredsbestyrelsens erstatningsansvar ved 

uagtsomme erstatningspådragende handlinger,  

b) en underslæbsforsikring, der omfatter kredsens tab ved underslæb i forbindelse med 

administration af kredsens midler.   

c) en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter ankeudvalgets erstatningsansvar ved 
uagtsomme ansvarspådragende handlinger.    

       

11. Tavshedspligt  

Kredsbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af kredsbestyrelsen, har tavshedspligt 

med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får 

indsigt i under deres arbejde for kredsen. Medlemmer af kredsens vurderingsudvalg må kun videregive 

oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, sælger samt en evt. 

køber.    

 

 

 

Vedtaget jvf. Kredsvedtægten § 5 stk.3. 

 

 


