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Forretningsorden for Vor Frue Lokalråd 
 

§ 1 Bestyrelsen arbejder i overensstemmelse med Lokalrådets vedtægter af 29. januar 
2014. 
 
 

§ 2 Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter generalforsamlingen ved et 
bestyrelsesmøde indkaldt af formanden. 
 
Bestyrelsen vælger: 

 Formand 
 Næstformand 
 Sekretær, med ansvar for referater 
 Kasserer, med ansvar for lokalrådets regnskab. 

 
Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en suppleant i bestyrelsen på 
førstkommende møde. 
 
 

§ 3 Bestyrelsen nedsætter udvalg med en klar opgavebeskrivelse og et klart mandat, jf. 
vedtægternes § 3.4.: 

 Udvikling af Vor Frue og Omegn 
(dialog omkring udstykning, støjkonsekvenszone etc.) 

 Byens Forskønnelse 
 PR/Folder til nye borgere i Lokalrådets område 
 Hjemmeside / Facebook 
 Samarbejde med Roskilde Festival 

 
 

§ 4 Formanden er ansvarlig overfor pressen. 
 
 

§ 5 Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes på formandens initiativ eller når tre 
medlemmer af Lokalrådet ønsker det. 
 
 

§ 6 Formanden udsender i samarbejde med sekretæren en dagsorden, senest 14 dage før 
et mødes afholdelse. 
Er man forhindret i at delte i mødet, melder man afbud! 

Vor Frue Lokalråd 

http://www.vorfruelokalraad.dk/
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§ 7 Hvert bestyrelsesmøde indledes med godkendelse af den udsendte dagsorden 

efterfulgt af godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. 
 
Dagsordenen skal mindst indeholde: 
 

1. Valg af mødeleder 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
4. Orientering fra formanden 
5. Orientering fra de nedsatte udvalg 
6. Orientering i øvrigt (bordet rundt) 
7. Indkomne sager / forslag til behandling 
8. Økonomisk status for året indtil nu 
9. Eventuelt 

 
Referat af mødet udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse, til bestyrelsen på 
mail. Evt. rettelser til referatet skal gives til sekretæren inden 1 uge. 
Referatet distribueres efter bestyrelsens godkendelse som beskrevet i vedtægterne – 
via opslag ved købmanden og på Lokalrådets hjemmeside. 
 
 

§ 8 Bestyrelsen kan optage en sag på dagsordenen, hvis de ved mødets begyndelse finder 
den presserende. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt en sag kan afgøres på 
selve mødet uden denne på forhånd har været anført på den udsendte dagsorden. 
 
 

§ 9 Der søges opnået enighed på møderne. Afvigende meninger skal fremgå af referatet. 
 
 

§ 10 Bestyrelsen er inhabile ved behandling ag sager, der har direkte betydning for deres 
egen eller nære familiemedlemmers økonomiske forhold. 
 
 

§ 11 Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at deltage i behandlingen af et eller flere 
punkter på dagsordenen. Disse personer har ikke stemmeret. 
 
 

§ 12 Nærværende forretningsorden kan til enhver tid ændres efter bestyrelsens beslutning. 
Kræver en ændring af forretningsordenen afstemning, vil afstemningen afgøres ved 
simpelt flertal. 
 
 

 Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på det konstituerende 
bestyrelsesmøde den 27. maj 2015. 
 
 

 


