Forretningsorden for bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig overfor foreningens
generalforsamling. Umiddelbart efter ordinær generalforsamling
mødes bestyrelsen og konstituerer sig i henhold til gældende
vedtægter. Bestyrelsen består af:








Formand der vælges af generalforsamling
Kasserer der vælges af generalforsamling
Næstformand
Havnefoged
Pladsmand
Husinspektør
Sekretær
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Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, herunder træffer
beslutninger på foreningens og medlemmernes vegne. Beslutninger
skal ske i henhold til gældende vedtægter. Såfremt et forhold ikke
kan henføres til gældende vedtægter, er forholdet underlagt
bestyrelsens
almindelige
beslutningsret.
Bestyrelsen
er
beslutningsdygtig, når fem bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Enhver bestyrelses beslutning kan gøres til genstand for
generalforsamlingens afgørelse.
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde, når der er behov herfor dog
minimum 10 gange årligt. På møderne drøftes alle aktuelle forhold.
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:






Nye medlemmer, ind- og udmeldelser
Pladsen rundt
Økonomi medtages 1 gang hver kvartal
Evt.
Næste møde

Formanden
fremlægger
dagsorden
til
møderne.
Bestyrelsesmedlemmer kan forud for mødet anmode om optagelse
af emner til behandling. Møderne ledes af formanden og afholdes i
foreningens klubhus med mindre andet er aftalt. Klubhuset er
lukket for anden brug, når bestyrelsen holder møde.

2

For afholdt bestyrelsesmøde udfærdiger sekretæren et referat.
Referatet skal indeholde oplysning om deltagere, tidspunkt for
mødet samt en kort beskrivelse af de behandlede emner. Der
medtages ikke personfølsomme oplysninger i referatet, ligeledes
oplyses ikke navne på medlemmer, der har været behandlet på
mødet, med mindre oplysning om navn er relevant for sagen samt
kan ske uden følger for medlemmet. Referat fremsendes elektronisk
til bestyrelsen for godkendelse samt underskrives på næste
bestyrelsesmøde. Det godkendte referat gøres tilgængeligt for
foreningens medlemmer.
Alle beslutninger truffet på bestyrelsens møde er gældende fra
tidspunkt for beslutningen, medmindre andet er bestemt. Ønske om
at gøre beslutningen til genstand for generalforsamlingens afgørelse
har ikke opsættende virkning.
Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, de
erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlem, medmindre der er
tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge gældende lovgivning
er underlagt ubegrænset offentlighed. Ligeledes er tavshedspligten
ikke gældende for forhold eller viden, der er i strid med gældende
dansk lov. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder, skal
vedkommende straks tilbagelevere alt fortroligt materiale,
vedkommende måtte være kommet i besiddelse af. Tavshedspligten
gælder ubegrænset for afgåede bestyrelsesmedlemmer.
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