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   1 

 
 

§ 1  
 
Bestyrelsen afholder ca. 4 møder om året (løbende). Bestyrelsen kan afholde   
ekstraordinært møde, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen anmoder om det.  
 
                                                                               § 2 
 
Bestyrelsen udarbejder dagsorden og udsender indkaldelse før mødernes afholdelse. 
Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om dagsorden, mødested og tidspunkt.  
Yderligere dagsordenspunkter kan optages på dagsordenen før mødets afholdelse,  
ved meddelelse til indkalderen.  
                                                                               § 3 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede - heraf skal flertallet 
bestå af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.  
Afstemninger foregår ved håndsoprækning.  
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivelse forudsætter deltagelse i møderne. 
Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.  
                                                                               § 4 
 
Der tages beslutningsreferat af møderne. Referaterne skal fremstå ensartet.  
Efter hvert punkts afslutning, godkendes referat af punktet - således at det samlede referat er 
godkendt inden mødets afslutning.  
                                                                               § 5 
 
Referat skal være skrevet og omdelt til samtlige bestyrelsesmedlemmer ca. 14 dage efter  
mødets afholdelse. 
                                                                               § 6 
 
Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at overvære eller bidrage til en sagsbehandling. 
                                                                              
                                                                               § 7 
 
Bestyrelsen indkalder til formandsmøde efter behov. 
 
                                                                               § 8 
 
”Fritids” foreninger under DOG`s område, kan søge tilskud til Deres aktiviteter (Materielle ting). 
Beløb er max. kr. 5.000,- pr. forening. Der kan undtagelsesvis søges om større engangsbeløb.  
Dog kan der max. udbetales (totalt) kr. 30.000,00 pr. år. (Budgetteret) 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig vedr. de indkomne ansøgninger, som fremlægges til afstemning  
på repræsentantskabsmøde. Generelt tilstræber DOG, at midlerne anvendes så bredt som muligt  
og derfor kan der kun søges tilskud hvert andet år. 
Ordningen ophører det efterfølgende år, hvor egenkapital kommer under kr. 100.000,- 
Kontingent tilrettes når egenkapital kommer under kr. 50.000,- 
 
                                                                               § 9 
 
De 2 revisorer sidder i en forskudt 2-årig periode og suppleant i 1-årig periode. 
 
                                                                               § 10 
 
Forretningsordenen godkendes af bestyrelsen, og forlægges til orientering på 
repræsentantskabsmøde. 

 
 
                     Forretningsordenen er godkendt den 24/05-2018 


