
Lynge-Uggeløse If   -   Forretningsorden for forretningsudvalget 
 
Forretningsudvalget (FU) er nedsat af hovedbestyrelsen (HB) for Lynge-Uggeløse If (LUI) i medfør af Ved-
tægterne §4 stk. 2. 
 
§1 Sammensætning af forretningsudvalg 
Forretningsudvalget sammensættes af 4-6 HB-medlemmer med hovedformand og -kasserer som fødte 
medlemmer. 
 
FU's medlemmer vælges på det førstkommende HB-møde efter den årlige ordinære generalforsamling. 
 
§2 Beføjelser og arbejdsopgaver 
FU løser opgaver vedrørende den daglige drift af LUI og herudover konkrete opgaver, der besluttes af 
HB, og aflaster herved HB i sager af ikke-principiel karakter. 
 
Det er FU's opgave at repræsentere LUI overfor Allerød Kommune, Allerød Idrætsunion og andre organi-
sationer. 
 
FU kan træffe beslutninger i uopsættelige sager, medmindre der er tale om sager af principiel karakter 
eller sager med stor økonomisk konsekvens. 
 
FU kan kun ændre beslutninger taget i HB, når der foreligger ændrede forudsætninger eller nye oplys-
ninger, og i sådanne tilfælde sendes sagen til høring i HB. 
 
§3 Virke og beslutningsdygtighed 
FU virker ved afholdelse af møder og ved kommunikation pr. e-mail. 
 
FU fastlægger selv frekvens og dagsorden for FU-møder. Der skal afholdes FU-møde, når et enkelt med-
lem begærer dette. 
 
Formanden indkalder til FU-møder med mindst 6 dages varsel, medmindre der til behandling foreligger 
en helt uopsættelig sag, og samtlige FU's medlemmer accepterer at træde sammen med kortere varsel. 
Indkaldelse skal indeholde dagsorden. Dagsorden sendes til orientering til alle HB-medlemmer. 
 
På FU-møder er FU beslutningsdygtigt, når 3 af medlemmerne er tilstede. Beslutninger, der træffes uden 
mødeaktivitet, kræver tilkendegivelse fra samtlige medlemmer. 
 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgø-
rende. 
 
HB informeres om alle beslutninger truffet af FU ved fremlæggelse på HB-møder. Beslutninger med væ-
sentlig betydning for HB og LUI's afdelinger kommunikeres dog pr. e-mail senest 8 dage efter beslutnin-
gen er truffet. 
 
§4 Ændringer i forretningsorden 
Ændringer af forretningsordenen vedtages af HB, efter at forslag herom er optaget på dagsordenen og 
udsendt med denne. 
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BILAG  1  
 
FASTE ARBEJDSOPGAVER FOR FU 
 

 Tegner HB i den daglige drift 

 Planlægger og forbereder HB-møder 

 Planlægger hoved-generalforsamling 

 Træffer afgørelse om priser, jf. vedtægterne §13 

 Træffer afgørelse om udnævnelse af æresmedlemmer, jf. vedtægterne §13 

  Træffer beslutning om optagelse af nye afdelinger, jf. vedtægterne §15 

 Beslutter - efter ansøgning fra afdelingerne -  hvilken afdeling, der har OK-ordning 

 Træffer afgørelse om uddeling af penge fra aktivitetskontoen 
 
Listen kan løbende revideres af HB. 
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