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Forretningsorden for bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus 

 
af 20. august 2020 

 

 

I medfør af § 16 i vedtægter af 20. august 2020 fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for FynBus 

(”Selskabet”). 

 

 

1. Bestyrelsen 

 

1.1 På det første møde i en funktionsperiode vælger bestyrelsen sin formand og næstformand. 

 

1.2 I formandens fravær udøver næstformanden de beføjelser, som i denne forretningsorden er tillagt for-

manden. 

 

1.3 Når formanden får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et bestyrelsesmedlem vil være 

forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 1 måned, indkaldes kommunens/regionens 

suppleant til repræsentantskabet/bestyrelsen til det førstkommende møde i bestyrelsen. Når medlemmet på 

ny kan varetage sit hverv, udtræder suppleanten af bestyrelsen. 

 

1.4 Selskabets direktion fungerer som sekretariat for bestyrelsen. 

 

 

2. Bestyrelsens opgaver 

 

2.1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift. 

 

2.2 Bestyrelsen skal sikre, at Selskabet drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne. 

 

2.3 Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om forhold, som er omfattet af vedtægternes § 21. 

 

2.4 Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. sep-

tember forud for det pågældende regnskabsår. 

 

 

3. Bestyrelsesmøder 

 

3.1 Bestyrelsen afholder som udgangspunkt møde 1 gang om måneden. 

 

3.2 På bestyrelsesmødet i december og på det første møde i en funktionsperiode fastsættes mødedatoer for 

det kommende år. 

 

3.3 Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når det begæres af 3 

bestyrelsesmedlemmer eller af revisor. Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt og – så vidt mu-

ligt – med mindst 8 dages varsel. 

 

3.4 Formanden leder bestyrelsesmøderne. 
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4. Dagsorden 

 

4.1 Forslag til dagsorden for ordinære møder skal sende til Selskabet eller formanden i så god tid, at emnet 

kan optages på dagsordenen. 

 

4.2 Forslag til dagsorden for ekstraordinære møder skal sendes til Selskabet eller formanden senest 3 dage 

efter, at indkaldelsen er udsendt. 

 

4.3 Dagsorden med bilag sendes senest 4 dage før et bestyrelsesmøde til medlemmerne. Dog kan en til-

lægsdagsorden i helt særlige tilfælde sendes til bestyrelsen, således at den er medlemmerne i hænde senest 

et døgn inden mødets afholdelse. 

 

4.4 Dagsorden sendes til orientering til regionen og de 9 kommuner. 

 

4.5 Dagsordenen offentliggøres i overensstemmelse med den af bestyrelsen vedtagne kommunikationsstra-

tegi. 

 

 

5. Beslutninger 

 

5.1 Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutninger. 

 

5.2 Beslutninger træffes ved stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af vedtægterne. 

 

5.3 Beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab kræver 2/3 flertal, jf. dog vedtægternes § 20, 

3. punktum. 

 

5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et 

af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinjerne for finansiering af 

Selskabet, jf. vedtægternes § 19, 2. punktum. 

 

5.5 Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler opsættelse eller 

giver anledning til tvivl. 

 

 

6. Beslutningsprotokol 

 

6.1 Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de 

medlemmer, der har deltaget i mødet. 

 

6.2 Et medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort indført i beslutningsproto-

kollen og ved sager, som skal behandles af en anden myndighed, kræve, at myndigheden gøres bekendt med 

indholdet af protokollen. Medlemmet kan ved sagens fremsendelse til myndigheden ledsage denne med en 

begrundelse for sit standpunkt. 

 

6.3 Senest 14 dage efter mødets afholdelse sendes udskrift af beslutningsprotokollen til orientering til regi-

onsrådet og de 9 kommuner. 

 

6.4 Beslutningsprotokollen offentliggøres i overensstemmelse med den af bestyrelsen vedtagne kommuni-

kationsstrategi. 
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7. Underudvalg 

 

7.1 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver og arbejds-

områder. Bestyrelsen bestemmer i det enkelte tilfælde sammensætningen af udvalget eller arbejdsgruppen. 

 

 

8. Offentlighed 

 

8.1 Bestyrelsens møder er lukkede. 

 

8.2 Bestyrelsen kan tillade personer, der er ansat af Selskabet, at overvære behandlingen af sager for luk-

kede døre. Bestyrelsen kan tillade andre personer at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det 

har betydning for sagens behandling. 

 

 

9. Habilitet 

 

9.1 Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans 

habilitet. 

 

9.2 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er ude-

lukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. 

 

 

10. Meddelelser 

 

10.1 Meddelelser til bestyrelsens medlemmer kan ske ved elektronisk post. 

 

10.2 Medlemmerne skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende ajourføre denne. 

 

 

11. Ikrafttræden 

 

11.1 Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen. 

 

 

***** 

 

 

Således vedtaget på Selskabets bestyrelsesmøde den 20. august 2020. 
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Bestyrelsen 

 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Formand   Næstformand 

Morten Andersen  Poul Andersen   

 

 

 

 

 

________________________________ __________________________________ 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 

Bo Libergren  Flemming Madsen 

 

 

 

 

 

________________________________ ___________________________________ 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 

Kristian Nielsen  Jesper Hempler 

 

 

 

 

 

________________________________ ___________________________________ 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 

Jan Ole Jakobsen  Albert Pedersen 

 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________  

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 

Regitze Tilma  Leif Rothe Rasmussen 

 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________  

Bestyrelsesmedlem  Direktør 

Anders W. Berthelsen  Carsten Hyldborg Jensen 


