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Foreningen for Afholdelse af
Ravning Brovandring

Referat at kursus i foreningsjura der blev afholdt hos Dansk Firmaidræts Forbund i Nyborg
den 13. februar 2013.
Der var 13 deltagere med på dette fantastiske kursus inklusiv formanden fra DMF. Jeg
deltog uden omkostninger for foreningen.
Vi blev budt velkommen af Camilla fra DFIF og det var Jan Grumsstrup der er
Forbundskonsulent.
Kurset varede i 3 timer inklusiv 20 min. pause.
Fik det ud af kurset at regler var en absolut nødvendig, for at undgå uenighed i utide. De
regler der var tale om var det man kaldte en forretningsorden for bestyrelse
(arbejdsgrundlag) og stillingsbeskrivelse for hver funktion i en bestyrelse og specielt også
for foreningens revisorer.
Man kan se målbeskrivelse af vedhæftede invitation for kurset og programmet fremgår af
bilag. Vi blev lovet de dokumenter der var blevet brugt under kurset.
Skal jeg jeg beskrive kurset synes jeg at jeg fik et stort udbytte ud af at have været med.
Ville dog ønske at flere fra vores bestyrelse ville have været med. Som man kan se var der
emner der berørte alle medlemmer i en bestyrelse.
Kan ikke komme ind på alle emner men vil kun berøre nogle af dem.
Vi blev præsenteret for et sæt vedtægter der havde været forbi Kommunernes
Landsforening hvor der var en der hedder Mogens Karlebo havde godkendt dem. Når man
har valgt at lade det gå der omkring er det fordi der er visse kommuner der giver tilskud
efter visse regler (under 25 år). Men det er da muligt at skærpe eller lempe dem. Af
juridiske årsager er formulering af stor betydning. Som eksempel blev nævnt at der er vise
foreninger der har en eksklusions §. Heri skal der stå “beviseligt” når man ønsker at
ekskludere et medlem.
For at ting kan være retsskyldige skal referater være underskrevet. Dette senest på det
efterfølgende møde.
Valg procedurer blev også nævnt. Det var ikke hensigts mæssigt at kassereren og
formanden var på valg samtidig. Når der var tale om at foreningen konstituerer sig selv
skulle man også sikre sig at formanden og kassereren blev udskiftet på en gang. Af
demokratiske årsager blev der også sagt at formanden og kassereren skulle vælges på en
generalforsamling.
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Det sidste jeg vil vil nævne er de forsikringer som vi kan have glæde af som forening.
Eftersom vi har et medlemskab af DMF er vi omfattet af en forsikringsordning. Det er ikke
DMF i sig selv der har forsikringer, men er er tegnet gennem DFIF. Hvordan de dækker
afhænger af hvert enkelt tilfælde. Jeg bad herpå formanden fra DMF om at de fik noget om
det skreven på deres hjemmeside.
Hans Jørgen Møller
Formand

Kontakt. formand Hans Jørgen Møller, Indre Ringvej 223 1. mf. 7000 Fredericia
E-mail: hansjorgenmoller@mac.com

