
2015 B-4 Bilag 7  FORRETNINGSORDEN 08.03.2015 
FOR BESTYRELSEN FOR FONDEN BYG-ERFA 

§ 1. Ledelse
Bestyrelsen udpeges og fungerer i henhold til vedtægterne for Fonden BYG-ERFA, CVR-nr.
27055761.
Bestyrelsen er fondens øverste myndighed og varetager den overordnede ledelse og tilsyn med
fondens virksomhed og direktion.
Bestyrelsen består af indtil 8 medlemmer som angivet i vedtægterne.
Bestyrelsen udpeges af Byggecentrum, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedr.
Bygningsfornyelse, Forsikring & Pension, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut,
som hver udpeger 1 medlem.
Herudover kan bestyrelsen udpege 1-2 medlemmer med særlig indsigt i / viden om fondens formål.
Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til at udtræde af bestyrelsen, når og hvis den udpegnings-
berettigede institution måtte ønske dette eller måtte ønske at blive fritaget for udpegningsretten.
Datoen for udtrædelsespligten er den 1. i den måned efter at bestyrelsen har modtaget begæring
herom.
Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december, således at indtil 4
medlemmer af bestyrelsen er på valg det ene år og indtil 4 medlemmer det andet.
Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller taget de fornødne
initiativer til udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2 års
periode og så fremdeles.
Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid
består af mindst 6 personer.
Genvalg kan finde sted.
Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at forlade bestyrelsen med udgangen af det år, hvor det
pågældende medlem fylder 70 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Ved formandens fravær fungerer næstformanden for bestyrelsen som formand.
Et medlem af bestyrelsen kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.
Et medlem af bestyrelsen skal udtræde af bestyrelsen, hvis den pågældende er under konkurs.
Et medlem af bestyrelsen, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til
fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
Et medlem af bestyrelsen som - på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse – ikke er
i stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig uegnet, skal udtræde
af bestyrelsen.

§ 2. Bestyrelsens arbejdsopgaver
Bestyrelsen varetager fondens strategi, formål og interesser.
Bestyrelsen skal - ud over at varetage den overordnede strategiske ledelse og sikre en forsvarlig
organisation af fondens virksomhed - påse:
1) at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter fondens forhold er
tilfredsstillende,
2) at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
3) at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold,
4) at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer,
5) at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at
opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen
er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende
kapitalberedskab er forsvarligt,
6) at bestyrelsen godkender mandat for placering af fondens likvide midler.
Vederlag til medlemmer af bestyrelsen må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter
hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens
økonomiske stilling.
Bestyrelsen ansætter og afsætter fondens direktør.
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§ 3. Formelle rammer 
Bestyrelsen indkaldes af formanden, på dennes initiativ eller på begæring af to andre medlemmer af 
bestyrelsen. 
Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt/elektronisk med mindst (10 dages) en uges varsel. 
Bestyrelsens ordinære møder fastsættes så vidt muligt for et år ad gangen, idet der årligt afholdes 
mindst 4 bestyrelsesmøder, fortrinsvis et møde pr. kvartal. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen (mindst 5) af dens medlemmer er til stede. 
Beslutninger må dog ikke træffes, uden at samtlige medlemmer af bestyrelsen har haft adgang til at 
deltage i sagens behandling. 
Bestyrelsen træffer alle beslutninger med simpel majoritet, bortset fra tilfælde som nævnt i 
vedtægternes § 19 (vedtægtsændringer). 
I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i hans fravær næstformandens - stemme 
udslagsgivende. 
Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder møderne, for hvilke der skal være udarbejdet 
en dagsorden. 
Dagsorden for bestyrelsesmøderne udarbejdes af direktionen i samarbejde med formanden. 
Dagsorden og bilag hertil skal så vidt muligt fremsendes (fortrinsvis i elektronisk form) til bestyrelsen 
senest en uge før bestyrelsesmødet af den administrerende direktør. 
Punkter på dagsordenen skal meddeles bestyrelsesformanden eller den administrerende direktør - så 
vidt muligt senest 14 dage før bestyrelsesmødet. 
Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang 
dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. 
Et medlem af bestyrelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted, idet der gælder 
de samme regler for afholdelse af skriftlige bestyrelsesmøder og bestyrelsesmøder ved anvendelse af 
elektroniske medier som øvrige bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen kan træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling og elektronisk 
post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller 
fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. 
Et medlem må ikke deltage i afstemning angående forhold mellem Fonden BYG-ERFA og 
vedkommende selv. 
Ej heller må et medlem deltage i afstemning angående forhold mellem Fonden BYG-ERFA og 
tredjemand, for så vidt vedkommende deri har en interesse, der kan være stridende mod Fonden 
BYG-ERFA. 
Den administrerende direktør er ansvarlig for, at der føres referat af bestyrelsens møder og 
beslutninger. 
Referatet godkendes af formanden, og en kopi af referatet sendes via e-mail til samtlige bestyrelses- 
medlemmer senest 14 dage efter bestyrelsesmødet, idet bestyrelsesmedlemmer herefter kan 
fremsende eventuelle bemærkninger til formanden og den administrerende direktør via e-mail. 
Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening 
indført i referatet. 
Formanden kan i øvrigt anmode relevante sagkyndige om at deltage i behandling af et eller flere 
punkter på dagsordenen. 
Referatet godkendes endeligt og underskrives på næstfølgende bestyrelsesmøde. Med underskriften 
tilkendegiver bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet, at referatet er korrekt og godkendt. 
Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i mødet, tilkendegiver med underskriften, at referatet er 
læst. 

 
 
§ 4. Revision 
I forlængelse af bestyrelsens generelle opgaver i § 2 gælder endvidere følgende om revision. 
Der skal årligt afholdes et årsregnskabsmøde, hvor bestyrelsen skal træffe beslutning om 
godkendelse af årsrapporten og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til 
den godkendte årsrapport. 
Revisor har pligt til at deltage på årsregnskabsmødet. 
Hvis der er enighed blandt samtlige medlemmer af bestyrelsen om, at revisors deltagelse ikke er 
påkrævet, og hvis revisor er enig, har revisor dog ikke pligt til at deltage. Beslutningen skal fremgå af 
bestyrelsesprotokollen. 
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