Politik nr. 12

Bestyrelsesansvar
Generelt
En forening er en selvstændig juridisk person, og det betyder, at foreningen kan indgå aftaler og i øvrigt
påtage sig forpligtelser som enhver anden person.
Et bestyrelsesansvar er, at man handler på samme måde, som man ville gøre i sin egen forretning eller med
sin egen personlige økonomi.
Dispositioner, som er normale og forretningsmæssige, vil derfor ikke føre til et ansvar. Ansvaret er det
samme, ligegyldig hvilken type af bestyrelse der er tale om. Det er derfor også gældende for
bestyrelsesmedlemmer i en idrætsforening, selvom der er tale om ulønnet eller frivilligt arbejde.
Mange har den opfattelse, at som følge af at det er frivilligt arbejde, så kan man heller ikke forvente den
samme arbejdsindsats, som hvis det var lønnet – dette er en helt klar fejlopfattelse.
Resume: Som bestyrelsesmedlem er det vigtigt, at man sikrer, at man er fuldt ud informeret omkring
foreningen og dermed sørge for at holde sig orienteret om foreningens drift og de opgaver eller forpligtelser,
som foreningen har påtaget sig samt reagerer i de situationer, hvor man mener, at der er noget galt.

Vedtægter for Ballerup-Skovlunde Fodbold
Bestyrelsesmedlemmer skal være bekendt med klubbens vedtægter, herunder § 4. Klubben ledes af en
bestyrelse, som har ansvaret for den daglige ledelse.
I § 6 stk. 1-3 er det fastsat, at bestyrelsen kan udpege personer, som kan deltage i bestyrelsen på lige fod
med valgte bestyrelsesmedlemmer i perioden indtil næste generalforsamling. Disse personer er pålagt
samme ansvar som et medlem valgt på generalforsamlingen.

Juridiske forhold
Det påhviler bestyrelsen/ledelsen at kontrollere, at arbejdet i klubben bliver udført korrekt og efter gældende
lovgivning. Hvis der opstår situationer, hvor bestyrelsen/ledelsen bliver bekendt med ulovligheder, påhviler
det bestyrelsen/ledelsen at handle aktivt på denne situation. Ved manglende kontrol, handling og passivitet
kan der statueres et ansvar.
Afhængig af de konkrete omstændigheder kan evt. en erstatningspligt over for foreningen, bestyrelsen /
ledelsen eller det enkelte bestyrelsesmedlem komme på tale.
Resume: For bestyrelsesmedlemmer gælder de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar.
Dette betyder, at man som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage sig et personligt ansvar, såfremt man
handler uden for de retningslinjer, der er aftalt, eller med andre uden for sin fuldmagt, eller såfremt man
handler uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem.
Ballerup-Skovlunde Fodbold har tegnet en bestyrelsesforsikring.

Kontrakter og lignende
Det er bestyrelsesformandens opgave at informere bestyrelsesmedlemmerne om klubbens indgåede
kontrakter, ansættelsesaftaler og stillings-/arbejdsbeskrivelser. Bestyrelsen har almindelig tilsynspligt af
kontrakter og aftaler.
Formanden skal ligeledes drage omsorg for, at nye bestyrelsesmedlemmer får en gennemgang af
klubbens forretningsorden, årsregnskaber, ledelsesberetninger.

Tavshedspligt
Der påhviler bestyrelsesmedlemmerne tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i forbindelse
med bestyrelsesarbejdet med mindre der er tale om forhold, som skal bringes videre til tredjemand.
Dette er også gældende, når et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen. Når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen må alle trykte og elektroniske dokumenter samt andet materiale vedrørende
bestyrelsesarbejdet IKKE ud-/overleveres til tredje part.

Konklusion
Bestyrelsesarbejde udført som frivillig bestyrelsesmedlem med tilhørende bestyrelsesansvar er ikke
afskrækkende, men det påhviler ethvert bestyrelsesmedlem at deltage aktivt i en god ledelse af klubben, at
være opsøgende samt at anvende sund fornuft.
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