
Forretningsorden for bestyrelsen i Grundejerforeningen, Klint Bakker 
 
Formelle regler for bestyrelsens virke 
Bestyrelsen er underlagt generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, og arbejder for de 
beslutninger som generalforsamlingen har vedtaget. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med fordeling 
af øvrige ansvarsposter/opgaver, dog ikke formandspost og kasser, som vælges af generalforsamlingen.  
 
Typisk holdes årligt 2-4 bestyrelsesmøder. Formanden eller 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening 
kan indkalde til bestyrelsesmøde, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af dens 
medlemmer er til stede. Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan ske med 4 ugers varsel, dog med kortere 
varsler i så fald at hele bestyrelsen er indforstået hermed. I tilfælde af et bestyrelsesmedlem er forhindret i 
at deltage i mødet, kan bestyrelsesmedlemmet gøre sin indflydelses glædende ved skriftlig tilkendegivelse 
til formanden. 
 
Formanden er ansvarlig for at en dagsorden forligger senest 1 uge før mødet, og fungerer som mødeleder 
for bestyrelsesmøder.  
 
Bestyrelsesmøder afholdes primært som fysiske møder hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer og går på 
skift i bestyrelsen. Sekundært kan møderne også afholdes online.  
 
Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes fortrinsvis ved enighed. Ved uenigheder træffes beslutninger ved 
flertalsafgørelser. Ved stemmelighed falder forslaget. 
 
Der skrives beslutningsreferat efter hvert møde, som går på skift i bestyrelsen.  Referatet godkendes af 
bestyrelsens medlemmer og gøres herefter tilgængelige for foreningens medlemmer via foreningens 
hjemmeside.  
 
Bestyrelsen deler indbyrdes viden og henvendelser fra grundejerforeningens medlemmer, kommune og 
andre myndigheder/foreninger hurtigt og effektivt. 

 
Bestyrelsen kan indkalde eksperter/kompetencer til belysning af specifikke emner på bestyrelsesmøder. 
Forslag fra medlemmer/arbejdsgrupper kan belyses med deltagelse af medlemmet/arbejdsgruppen. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte supplerende arbejdsgrupper, som kan hjælpe bestyrelsen med at belyse og 
udføre opgaver for bestyrelsen i grundejerforeningen. 
 
Bestyrelsen har en generel tavshedspligt i forhold drøftelser og beslutninger i bestyrelsen indtil 
kommunikation til medlemmerne er sket. Efter bestyrelsen har truffet sin beslutning forventes det at det 
enkelte bestyrelsesmedlem loyalt bakker op omkring bestyrelsens beslutning.  
 
Ved behandling af emner, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem har egeninteresser, skal 
bestyrelsesmedlemmet erklære sig inhabil før behandlingen af emnet, og indgår ikke i en evt. 
beslutningsproces vedr. emnet. I så fald det enkelte bestyrelsesmedlem ikke erklære sig inhabil, kan 
ethvert medlem af bestyrelsen rejse spørgsmålet omkring inhabilitet vedr. det pågældende medlem. 
Egeninteresse defineres hvis der skal træffes beslutningen vedr. forhold på egen matrikel eller på en 
tilstødende matrikel, hvor beslutningen har indvirkning på egen matrikel.  
 



Bestyrelsen kommunikerer til foreningens medlemmer skriftligt gennem bestyrelseshjemmeside og 
eventuel andre besluttede kommunikationskanaler. 
 
Økonomi i bestyrelsen 
Formanden er tegningsberettiget iht. foreningen og bestyrelsen. 
 
Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og er underkastet revisorens tilsyn, når 
denne ønsker at foretage revision. Kassereren holder løbende bestyrelsen orienteret om udvikling i 
økonomien i forhold til budgettet og gennemgår ved hvert bestyrelsesmøde  - f.eks. ved online tilslutning til 
netbank eller på anden betryggende måde - alle foretagne transaktioner.  
 
Anbringelse af foreningens midler besluttes af bestyrelsen. Kassereren kan disponere over foreningens 

midler. Dog skal dispositioner ud over bestyrelsen årligt fastsatte beløb forinden vedtages af bestyrelsen.  

 
 
Den sidende bestyrelse har ansvaret for forretningsorden som løbende kan revideres. 
 
Godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 13.11.2021 


