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Forretningsorden for bestyrelsen i foreningen BVU*net 
Forretningsordenen for BVU*nets bestyrelse er fastsat af bestyrelsen selv i 
henhold til BVU*nets vedtægter §4 stk.3. Forretningsordenen kan ændres af 
bestyrelsen, hvis der er enighed herom i bestyrelsen.  
 

Bestyrelsen og dens medlemmer 
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.  
 
Bestyrelsen for BVU*net skal agere uvildigt, uden egeninteresser eller privat-
retlige interesser. Et bestyrelsesmedlem må derfor ikke deltage i drøftelser 
eller afstemninger angående spørgsmål om aftale mellem foreningen og 
ham selv eller angående søgsmål mod ham selv. Et bestyrelsesmedlem må 
ej heller deltage i forhandlinger eller afstemning angående spørgsmål om af-
tale mellem foreningen og tredjemand eller angående søgsmål mod tredje-
mand, hvis han har en interesse deri, som strider mod foreningens politik. 

Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsesmøder indkaldes når formanden finder det fornødent, eller 2 be-
styrelsesmedlemmer kræver det.  
 
Indkaldelse skal være skriftlig, gerne pr. mail, med angivelse af dagsorden. 
Den skal være udsendt senest en uge før mødets afholdelse. 
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis der er et fremmøde fra mindst 
halvdelen af medlemmerne. 
 
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. 
 
Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme 
udslagsgivende.  
 
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke stemme ved fuldmagt.  
 
Over hvert bestyrelsesmøde føres et beslutningsreferat, der skal godkendes 
på følgende bestyrelsesmøde og underskrives af formanden eller næstfor-
manden og referenten. 

Bestyrelsens opgaver  
Før hver ordinære generalforsamling gennemgås i bestyrelsen udkastet til 
formandens beretning for det forgangne år og et eventuelt oplæg til forenin-
gens politik for den kommende periode. Ligeledes gennemgås foreningens 
årsregnskab og budget forud for fremlæggelsen. 
 
Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på 
bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsud-
valgets dispositioner skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde til 
godkendelse. 
 
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft, herunder 
oprette et sekretariat, til at hjælpe bestyrelsen med praktiske daglige opga-
ver.  
 



 

 

Side 2 af 2 sider. Bilag A: 
 
 
Foreningen BVU*net er sammensat af byggeriets videns- og uddannelsesin-
stitutioner i følgende institutionskategorier: 
 

o Arkitektbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – 
kaldet ”Arkitekt- og designskoler” 
 

o Ingeniørbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner – 
kaldet ”Universiteter og ingeniørhøjskoler” 
 

o Erhvervsakademier, VIA / UC og professionshøjskoler samt re-
laterede sekretariater – kaldet ”Erhvervsakademier og professi-
onshøjskoler” 
 

o Erhvervsuddannelsescentre og Byggeriets Uddannelsessekre-
tariater – kaldet ”Erhvervsrettede uddannelser” 
 

o Forsknings- og Vidensinstitutionerne, samt Vidensformidlings-
institutionerne – kaldet ”Vidensinstitutioner” 
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