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Forretningsorden for ”Brande City” 
 
Konstituering af bestyrelsen 
Efter afholdelsen af den ordinære Generalforsamling skal der senest 1 måned efter, afholdes et 
bestyrelsesmøde (Vedtægter 10.8) hvor bestyrelsen konstituerer sig med Formand, Næstformand, 
Kasserer, Sekretær og øvrige medlemmer. 
 
På bestyrelsesmødet fastlægges mødeplan for møder frem til næste generalforsamling. 
 
Bestyrelses Suppleanter indtræder i bestyrelsen som permanente medlemmer, når et siddende 
bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Foreningen tegnes af Formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller ved forfald, af 
f1Næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen kan ansætte en Citychef, og er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse .Bestyrelsen 
har desuden mulighed for, at danne et udvalg specifikt med henblik på fremme af turisme i 
området, samt at ansætte eventuelle personer til dette arbejde  
 
Bestyrelsen skal også 1 gang om året foruden Generalforsamling afholde et møde hvor alle 5 
udvalgsformænd og alle foreningens medlemmer kan deltage. 
  
Bestyrelsen kan beslutte et mistillidsvotum til en formand i et udvalg, hvis bestyrelsen føler at 
udvalget ikke ledes på en tilfreds stillende måde og i overensstemmelse med Vedtægterne og 
love. 
 
Bestyrelsen har også til opgave at lave en hjemmeside og holde den opdateret. 
  
Bestyrelsens møder 
Foreningens generalforsamlingsvalgte revisor kan deltage i bestyrelsesmøde under behandling af 
regnskab. 
 
Der skal for hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et mødereferat som udsendes til 
bestyrelsesmedlemmerne senest 1 uge efter Bestyrelsesmødets afholdelse. Eventuelle indsigelser 
eller rettelser til mødereferatet skal fremsendes til Sekretæren inden 8 dage efter modtagelse af 
mødereferatet. Er der ikke modtaget indsigelser/rettelser inden 8 dage, betragtes mødereferatet 
som godkendt. 
 
Bestyrelsesmedlemmer der ikke er enige i en truffen beslutning, har ret til at få sin mening ført til 
referat. 
 
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af spørgsmål om sager eller aftaler som 
omfatter den pågældende, eller som den pågældende har væsentlige interesser i, der kan stride 
mod god foreningsskik. 
 
Bestyrelsens etik 
Et bestyrelsesmedlem må ikke disponere på en sådan måde, at dispositionen åbenbart er egnet til 
at skaffe sig selv eller dennes nærtstående, en utilbørlig fordel på andres eller foreningens 
bekostning. 
 
Bestyrelsen påser at foreningen ledes på en tilfredsstillende måde og i overensstemmende med 
landets love og foreningens vedtægter. 
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Revision og Økonomi 
Kasserer og Formand forelægger udkast til årsregnskab for bestyrelsen, der skal vise at 
årsregnskabet er opgjort i overensstemmelse med gældende lovgivning og foreningens vedtægter. 
 
Er der bestyrelsesmedlemmer som har indvendinger mod årsregnskabet, skal dette fremgå ved 
påtegning af årsregnskabet. 
 
Bestyrelsen udarbejder forslag om anvendelse af overskud, eller dækning af underskud, i henhold 
til årsregnskabet, og forelægger dette på den ordinære Generalforsamling til godkendelse. 
 
Bestyrelsen udarbejder ligeledes et budget for det kommende år, som skal godkendes på den 
ordinære Generalforsamling. I budgettet skal bestyrelsen tage stilling til hvad kontingentet skal 
være i de 5 udvalg, samt hvordan pengene skal fordeles til de 5 udvalg. 
 
Udvalg 
Fælles for alle udvalg er, at de skal udveksle ideer, samt samarbejde på tværs af udvalg. Ved at 
stå sammen i fællesskab, kan vi i langt højere grad være med til at løfte foreningens opgave - at 
udvikle Brande og opland, til glæde for os alle. 
 
Udvalg 1 – Udviklings- & Planlægningsudvalget: 
Udviklings- & Planlægningsudvalget har til opgave bl.a. at være foreningens fælles talerør og 
høringspart over for Ikast-Brande kommune og andre samarbejdspartnere. Desuden skal udvalget 
være et udvalg som koordineret og struktureret giver byrådet og kommunen input og inspiration 
vedr. nuværende og kommende udviklingsprojekter. Udvalget kan også medvirke til stiftelse af 
fonde og selskaber til gavn for Brande. 
 
Udvalg 2 - Detailhandelsudvalget: 
Detailhandelsudvalget har til opgave at varetage de forretningsdrivendes og de handlendes 
interesser. Dette inkluderer planlægning af diverse aktiviteter og arrangementer, f.eks. 
julebelysning og andre juleaktiviteter, Påske- Brandemarked, Street Art, Halloween samt Open-by-
night. Generelt skal udvalget markedsføre Brande som en god handelsby, deltage i udstillinger og 
messer i byen, følge med i hvordan det går byens detailhandel, samt deltage i erfa møder med 
udvalgets medlemmer. 
 
Udvalg 3 - Erhvervsudvalget 
Erhvervsudvalget har til opgave at samle byens Erhvervsvirksomheder i et stærkt fællesskab, med 
formål at fremme erhvervslivet i lokalområdet. Udvalget skal være med til at påvirke 
Erhvervsområdets udvikling i den ønskede retning, og løbende formulere en visionær og dynamisk 
erhvervsstrategi for Brande og opland. Udvalget skal støtte op om, og arbejde for at Brande er et 
godt og attraktivt sted at bo, og at flytte til, så byen kan tiltrække medarbejdere med de nødvendige 
kompetencer, da dette er et vigtigt grundlag for at udvikle virksomheder. Udvalget skal afholde 
netværksmøder, evt. med eksterne foredragsholdere, for at udvalgets medlemmer derigennem 
kommer til at lære de øvrige medlemmer at kende. Sådanne netværksmøder kan evt. også 
afholdes i samarbejde med de andre udvalg eller andre foreninger.  
Udvalget skal forestå en ”Erhvervspris til Året Virksomhed”, som skal være bosat i Brande og 
opland. Erhvervsprisen kan tildeles en virksomhed eller person, som har gjort noget særligt for 
Brande. Dette kunne f.eks. være at virksomheden har påtaget sig et større socialt ansvar for 
lokalområdet, har skabt/bibeholdt arbejdspladser i Brande og opland, at virksomheden gør en 
væsentlig indsats for at forbedre arbejdsmiljø/miljø, eller en virksomhed som i særdeleshed har 
støttet lokale foreninger og ildsjæle. 
 
Udvalg 4 – Sport- & Kulturudvalget 
Sport- & Kulturudvalget har til opgave at samle byens sports- og kulturforeninger, og at fremme 
sport og kultur i byen. Udvalget skal støtte op om eksisterende og nye tiltag indenfor sport og 
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kultur. Udvalget skal også arbejde på at få koordineret de forskellige arrangementer, så de i videst 
mulige omfang ikke rammer på samme dato. Der kan også arbejdes på, at man imellem 
foreningerne kan hjælpe hinanden ved store stævner, samt ved andre tiltag og aktiviteter. 
 
Udvalg 5 – Borger- & Aktivitetsudvalget 
Borger- & Aktivitetsudvalget har til opgave at fremme enhver sag af almen interesse, som skønnes 
at være af værdi for borgerne i Brande og opland. Andre opgaver er udpegning af ”Årets Brandit”, 
Biksemadsmøder, Velkomstpakken, Valgmøder, Indsamling af affald sammen med 
Naturfredningsforeningen, osv. 
 


