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      Forretningsorden for bestyrelsen, Røde Kors Helsingør  

 
 
 

1. Bestyrelsens status og opgaver er beskrevet i vedtægter for Røde Kors i Danmark, som er 

gældende i alle forhold for afdelingen virke. 

 

2. Bestyrelsens medlemmer har et fælles ansvar for, at bestyrelsen løser sine opgaver effektivt. 

Det er en fælles ambition for bestyrelsen at udnytte hinandens kompetencer i gensidig 

respekt for hinandens roller og opgaver med respekt for det ansvar, der påhviler samme 

bestyrelse. 

 

3. Bestyrelsens møder skal være præget af åbenhed og debat om de mange tiltag, der samlet 

udgør Røde Kors’ formål og virke. 

 

4. Formanden er bestyrelsens talsmand. 

 

5. Bestyrelsens konstituerende møde afholdes inden 10 dage efter generalforsamlingen i 

februar og her aftales mødedatoer for bestyrelsens møder for de følgende 12 måneder . 

 

6. Forslag til behandling på et bestyrelsesmøde skal fremsendes til bestyrelsens formand senest 

14 dage før et bestyrelsesmøde. 

 

7. Formanden indkalder elektronisk til bestyrelsesmøder ved  fremsendelse af dagsorden og 

relevante bilag senest 7 dage før mødets afholdelse. 

 

8. Bestyrelsen afholder 6 ordinære møder årligt, årsregnskabsmøde samt møde ved den årlige 

generalforsamling 

 

9. Bestyrelsen afholder mindst 2 møder årligt, hvor alle aktivitetsledere deltager 

 

10. Kan formanden ikke deltage i et bestyrelsesmøde, beslutter formanden: 

• Om mødeledelsen skal varetages af næstformanden. 

• Om mødet skal flyttes, hvis ekstraordinære omstændigheder taler for det. 

• Om mødet skal aflyses. 
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11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af de valgte bestyrelsesmedlemmer er til 

stede. 

    

12. Ved afstemning afgøres hver sag ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte 

stemmeberettigede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan 

ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

 

13. Ved alle bestyrelsesmøder udarbejdes et mødereferat. Referatet skal indeholde     

bestyrelsens beslutninger, og oplysning om fremmøde og fravær. Referatet fra   

bestyrelsesmødet godkendes ved næste møde som fast punkt på dagsordenen. 

 

14. Bestyrelsesmødernes indhold og drøftelse heraf er fortroligt, medmindre andet aftales.  

 

 

15. Formanden kan beslutte, at et møde  i ekstraordinære situationer (”force majeure”) kan 

afholdes som bestyrelsesmøde.. 

 

16. Kassererens  ansvarsområder er beskrevet særskilt i funktionsbeskrivelse, som indgår i 

denne forretningsorden 

 

17. Ved anvendelse af øremærkede midler følges Røde Kors’ love og vedtægter herom. Der skal 

hver gang udarbejdes en strategi for anvendelse af større donationer eller arv, hvor Røde 

Kors Helsingør er tilgodeset. En strategi for anvendelse af arv skal altid tilgodese arveladers 

ønsker.  

 

18. Hver aktivitetsgruppe udarbejder hvert år et budget med tilhørende handlingsplan. 

Bestyrelsen skal godkende såvel budget, som handlingsplan. Aktivitetslederne har derefter 

kompetence til at træffe beslutninger indenfor den godkendte handlingsplan, samt ansvaret 

for overholdelsen af det godkendte budget. Til hver aktivitetsgruppe er et 

bestyrelsesmedlem direkte knyttet for at støtte aktiviteten. 

 

19. Inden igangsættelse af aktiviteter, der ikke allerede har en handlingsplan og et budget, skal 

de forelægges for et relevant bestyrelsesmedlem/bestyrelsen, der så hjælper aktivitetslederen 

med de nødvendige skridt, i forhold til en evt. godkendelse af den samlede bestyrelse. Nye 

aktiviteter vil dermed altid overholde reglerne om bestyrelsens godkendelse. 

 

20. Afdelingen er altid repræsenteret ved alle relevante Røde Kors møder, så som 

repræsentantskabsmøder, formandskonferencer, årsmøder, netværksmøder etc. 

 

21. Kørselsudgifter og telefongodtgørelse aftales hvert år, for et år ad gangen.  
 

 


