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Forretningsorden for Forretningsudvalget, Danmarks Biblioteksforening 

 

 

§ 1 

Der afholdes minimum 4 Forretningsudvalgsmøder årligt. Møder afholdes i øvrigt, når formanden finder det 

nødvendigt, eller når mindst 3 Forretningsudvalgsmedlemmer overfor formanden fremsætter begrundet an-

modning herom. 

  

§ 2 

Mødeplan for det kommende år for Forretningsudvalgsmøder og Repræsentantskabsmøder fastlægges på 

Forretningsudvalgsmøde i 3. kvartal på grundlag af oplæg fra direktøren. I Danmarks Biblioteksforenings 

valgår besluttes mødeplanen dog på første Forretningsudvalgsmøde efter valget. 

Ved særlige forhold kan Forretningsudvalgsmøder indkaldes med 3 dages varsel. 

Dagsordensforslag indkaldes 3 uger før mødet. Dagsorden med tilhørende bilag udsendes senest 8 dage før 

mødet. 

  

§ 3 

Formanden sammenkalder og leder møderne. 

 

§ 4 

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgø-

rende.  

 

§ 5 

Forretningsudvalget bemyndiger formanden til at træffe beslutninger i sager, hvor beslutningen ikke kan af-

vente indkaldelse af Forretningsudvalget. Sagen sættes på dagsordenen på det følgende Forretningsudvalgs-

møde 

 

§ 6  

Direktøren er ansvarlig for at der udarbejdes et referat, som sendes til hvert medlem af Forretningsudvalget 

senest 14 dage efter mødets afholdelse. Indsigelser mod referatet skal være sekretariatet i hænde senest 8 

dage herefter. Ethvert Forretningsudvalgsmedlem kan forlange evt. særstandpunkter indført. Efter indsigel-

sesfristen sendes referatet til Repræsentantskabets øvrige medlemmer samt formand og sekretær for de regi-

onale biblioteksforeninger. 

 

§ 8 

Forretningsudvalget kan udpege tilforordnede uden stemmeret og kan indbyde andre end Forretningsudval-

gets medlemmer til at deltage under nærmere angivne punkter på dagsordenen.  

 

§ 9 

På førstkommende møde efter et kommunalvalg foretager Forretningsudvalget ajourføringen efter d’Hondts 

metode med maksimalt 10 tillægsmandater i valggruppe A ved valg for den kommunale valgperiode til Re-

præsentantskabet. 

 

§ 10 

Denne Forretningsorden træder i kraft den 2. oktober 1998. Forretningsordenen revideres løbende i overens-

stemmelse med foreningens vedtægter. Forretningsudvalget kan endvidere ændre Forretningsordenen efter 

beslutning på et Forretningsudvalgsmøde, hvor dette punkt er på dagsordenen. 

 

 

 


