… tæ bevarels af æ sproch å kultue

Forretningsorden i Æ Synnejysk Forening
1. Konstituering:
1.1.
Umiddelbart efter generalforsamlingen samles den nyvalgte bestyrelse for at fastsætte
datoen for et konstitueringsmøde.
Det medlem, der har siddet længst i bestyrelsen, er mødeindkalder og leder det første
møde. (se vedtægterne § 4.4.)
1.2. Bestyrelsen modtager årligt en godtgørelse efter følgende takster (se vedtægterne § 5.8.)
Formand:

kr. 4.000

Kasserer:

Kr. 4.000

Sekretær:

kr. 2.000

Redaktør:

kr. 2.000

Webmaster:

kr. 2.000

Øvrige medl. inkl. suppleanter

Kr. 1.000

Der udbetales kørepenge til bestyrelsesmøder og arrangementer, med den, iht. gældende
sats efter statens takst for kørsel under 20.000 km.
1.3. I forbindelse med konstitueringen vælges en person, som er ansvarshavende kontaktperson til Æ Blaj.

2. Bestyrelsesmøder
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Dagsorden, tid og sted udsendes af formmanden 5 dage før. Emner, som ønskes
behandlet, sendes til formanden 8 dage før. Mødet er dog lovligt, selv om disse betingelser ikke er iagttaget.
Møder kan aftales fra gang til gang.
Dagsorden, underskrevet mødereferat opbevares ved sekretæren.
Dagsorden og mødereferat sendes til suppleanterne
Forenings- og forlagsregnskab med kontoudskrift, samt bog- og CD-beholdning forelægges bestyrelsen hvert kvartal og afskrift opbevares ved sekretæren.

3. Foreningsarrangementer:
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Der afholdes følgende faste arrangementer:
Den 21. februar Peers Awden ved Emmerlev Klev i samarbejde med Højer Lokalhistoriske Forening og Grænseforeningen Tænder.
Generalforsamling i marts.
Gudstjeneste på sønderjysk 2. søndag i advent.
tidspunkter for andre arrangementer:
Slut april/først i maj - Juni – August/September
Oktober: Stort arrangement
Arrangementer planlægges og udføres af arrangementsudvalget – godkendes af bestyrelsen.
Alle bestyrelsesmedlemmer er automatisk tilmeldt alle arrangementer med en ledsager.
De deltager gratis.
Hvis man er forhindret i at deltage skal man huske at melde afbud.
I forbindelse med støre ting vedr. forlaget eller udgivelse af nye bøger/sangbøger, udarbejdes et budget, evt. nedsættes et udvalg. Ikke nødvendigvis kun fra bestyrelsen.

4. Kassen:
4.1.

Vedr. arrangementer afstemmes kassebeholdningen af mindst 2 medlemmer med
underskrift.
4.2. Ved større arrangementer forelægges et budget forud til godkendelse for hele
bestyrelsen
5. Forretningsordenen ajourføres løbende.
6. Bestyrelsen har myndighed til at betale for opgaver, den finder nødvendige for foreningens
aktiviteter.
Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 29. marts 2022

______________________________

_______________________________

Lenore Toft – formand

Bjarne Vinum – næstformand

______________________________

________________________________

Peder Luckmann – kasserer

Doddy M Bach – Sekretær og redaktør

______________________________

_______________________________

Hans Erik Nielsen – Mælæm

Johan Petersen, Mælæm
___________________________
Peter Michael Jørgensen
Peter Jørgensen

