BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

§ 1. Bestyrelsens beslutninger
stk. 1. Bestyrelsen kan, i ekstraordinære tilfælde og efter Formandens godkendelse, træffe beslutninger
skriftligt, telefonisk eller ved brug af e-mail. Træffes sådanne beslutninger skal dette bekræftes og føres til
referat på førstkommende møde i Bestyrelsen.
Stk. 2. En flertalsbeslutning truffet i bestyrelsen skal i ord og handling efterfølgende loyalt efterleves af alle
bestyrelsesmedlemmer.
§ 2. Bestyrelsesmøder og dagsordener
Stk. 1. Har et medlem af bestyrelsen forfald, skal formanden have meddelelse herom. Suppleanter indkaldes
kun i de tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlems forfald forventes at blive langvarigt.
Stk. 2. Medlemmer, pensionærer, rideskoleryttere og andre som ønsker emner behandlet på Morsø Rideklubs
bestyrelsesmøde skal senest 10 dage før bestyrelsesmødet fremsende emne og evt. skriftligt materiale til
formanden.
Stk. 3. Såfremt et medlem af Bestyrelsen ikke kan tilslutte sig flertallets afgørelse i en sag, kan medlemmet
kræve at få sit standpunkt ført til referat.
§ 3. Referater
Stk. 1. Formanden kommunikerer, på vegne af Bestyrelsen, efter referatets godkendelse, Bestyrelsens
beslutninger til de medlemmer, som har ønsket emner behandlet.
Stk. 2. Evt. indsigelser til et referat drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde.
§ 4. Den daglige ledelse
Stk. 1. Bestyrelsen foretager løbende kontrol med overholdelse af budgettet, som vedtaget på
Generalforsamlingen, jf. klubbens vedtægter § 6 stk. 5 Nr. 7.
Stk. 2. Bestyrelsen fører tilsyn med de nedsatte udvalg og personale samt sikrer, at arbejdet udføres
forsvarligt og i overensstemmelse med landets love, Morsø Rideklubs vedtægter, funktionsbeskrivelser
og/eller bestyrelsens anvisninger.
§ 5. Habilitet og loyalitet
Stk. 1. Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved nyvalg meddele, hvilke øvrige bestyrelser, den pågældende er
medlem af, samt evt. forhold der kan medføre inhabilitet i forbindelse med det enkelte bestyrelsesmedlems
virke i bestyrelsen.
Stk. 2. Hvis der i et bestyrelsesmedlems funktionsperiode måtte opstå situationer, som vil kunne påvirke
bestyrelsesmedlemmets habilitet, skal bestyrelsen straks underrettes herom af vedkommende
bestyrelsesmedlem.
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Stk. 3. Vurderer et bestyrelsesmedlem i en konkret sag at vedkommende er inhabil, har det pågældende
medlem pligt til at oplyse dette ved behandling af dagsordenspunktet. Medlemmets inhabilitet føres til referat.
Stk. 4. Medlemmer af Bestyrelsen, herunder suppleanter, er forpligtede til at være loyale mod Bestyrelsen.
Loyalitet mod Bestyrelsen og dets arbejde indbefatter heriblandt, at et medlem af Bestyrelsen ikke må
repræsentere eller bisidde andre parter, som deltager i møder med Bestyrelsen.
Stk. 5. Nye bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den originale forretningsorden.
§ 6. Ændring af forretningsorden
Stk. 1. Ændringer i ovenstående forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed
blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.
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