
Bilag 15. 

 
Forretningsorden for forretningsudvalget 
Forretningsudvalget forestår foreningens daglige, politiske ledelse under ansvar for hovedbestyrelsen, jf. § 
27 i GL’s love. Hovedbestyrelsen fastlægger forretningsorden for forretningsudvalget. 
 

§ 1.          Møder 
Forpersonen indkalder til møder i forretningsudvalget (FU).  

Forretningsudvalget afholder normalt et 1-2 møder pr. halvår af 2 timers varighed, men FU kan 
træde sammen til ekstraordinære møder efter behov. 

Møder kan afholdes som virtuelle møder. 

Dagsorden og referat udsendes normalt til hele hovedbestyrelsen. 

§2. Opgaver 
Stk. 1. Forretningsudvalget underskriver GL’s regnskab og indstiller regnskabet til hovedbestyrel-
sens godkendelse, inden hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabets godkendelse. 
Hovedbestyrelsen indstiller rammebudgettet til repræsentantskabets godkendelse på baggrund af 
indstilling fra forretningsudvalget. 

Stk. 2. Ved politisk stillingtagen til medlemssager er det forretningsudvalget, der orienteres af se-
kretariatet og træffer beslutning, fx om bevilling af voldgiftssager for medlemmer. 

Stk. 3. Ved hastesager kan forretningsudvalget træffe beslutninger på hovedbestyrelsens vegne. 
Hovedbestyrelsen orienteres om forretningsudvalgets arbejde. 

Forretningsudvalget kan, hvis situationen kræver det, og beslutningen ikke kan afvente førstkom-
mende hovedbestyrelsesmøde, træffe beslutning om bevillinger på op til 250.000 kr. også selv om 
beløbet tages af rådighedspuljen. 

§ 3.         Dagsorden 
Stk. 1. Dagsordenen for FU-møder med bilag udsendes så vidt muligt to hverdage før mødets af-
holdelse. Endelig dagsorden fastlægges ved mødets begyndelse. 

Det skal af dagsordenen fremgå, om behandlingen af et punkt vedrører stillingtagen, drøftelse el-
ler orientering. 

Stk. 2. Punkter, der ønskes behandlet på et forretningsudvalgsmøde, skal så vidt muligt være se-
kretariatet i hænde senest en uge før udsendelse af dagsorden. 

Punkter til dagsordenen skal normalt indeholde en skriftlig motivering og indstilling. 

Alle medlemmer af forretningsudvalget kan komme med forslag til punkter på dagsordenen.   

§ 4.          Mødeledelse 
Forretningsudvalgets møder ledes af forpersonen. De enkelte FU-medlemmer får ordet i den ræk-
kefølge, de har bedt om det. Rækkefølgen kan dog af hensyn til en sags behandling ændres.  

§ 5.         Afstemning og valg 



Forretningsudvalget træffer sine beslutninger ved flertal. I tilfælde af stemmelighed er forperso-
nens stemme udslagsgivende. Et medlem af FU (dog to medlemmer af FU, hvis forretningsudval-
get består af fire personer) kan dog kræve, at sagens afgørelse løftes op i hovedbestyrelsen.  

§ 6.       Ikrafttræden 
Forretningsordenen træder i kraft den 1. februar 2023. 
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