Forretningsorden for Facilitetsudvalgets Underudvalg.
1. Grundlag og formål
Underudvalgene er nedsat som underudvalg til Facilitetsudvalget i henhold til § 5 i Forretningsorden for
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune.
Underudvalgenes formål er at lave udkast til fordeling af tid i deres område og afleverer det til sekretariatet
for Facilitetsudvalget.
2. Medlemmer
Samtlige foreninger har ret til at deltage i de Underudvalg, hvor deres idrætsgren er repræsenteret.
De fire Underudvalg vælger deres egen formand. Formanden vælges på udvalgets første møde efter
sommerferien i ulige år og gælder for en 2-årig periode. Ved formandens varige forfald konstituerer
udvalget sig med en midlertidig formand, frem til næste ordinære valg.
3. Møder
Underudvalgene afholder de nødvendige møder for at lave udkast til fordelingen af tid i deres område og
for evt. at justere i fordelingen, hvis der er behov for det. Møderne indkaldes at formanden for
Underudvalget med mindst 2 ugers varsel via digital post.
Foreninger der ønsker et emne behandlet på et kommende møde, skal fremsende dette til Sekretariatet.
4. Beslutninger
Underudvalgene udøver deres virksomhed på møderne og Underudvalgenes beslutninger træffes ved
almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bemærkninger fremsendt til Sekretariatet efter et møde, har ikke opsættende virkning på beslutninger
truffet på et møde og henvises til behandling på et nyt møde.
Fordelingsspørgsmål kan dog kun vedtages med tilslutning fra en bred kreds af relevante klubber i
Underudvalget.
Såfremt der ikke, efter Underudvalgets formands vurdering, har kunnet findes den ønskede brede
tilslutning til fordeling af tid, forelægges sagen for Facilitetsudvalget.
5. Referater
Der udarbejdes beslutningsreferat fra alle møder i Underudvalgene. Underudvalgets formand drager
omsorg for, at referatet udarbejdes, og at dette offentliggøres.
6. Administration
Gentofte Kommunes Idrætsanlæg er sekretær for Underudvalgene og udgifter i forbindelse med
Underudvalgets aktiviteter afholdes af budgettet for Gentofte Kommunes Idrætsanlæg.
Underudvalget gennemgår mindst en gang årligt denne forretningsorden med henblik på at afklare, om
Underudvalgets vil indstille ændringer i Forretningsordenen til Facilitetsudvalget.
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