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11. Godkendelse af forslag til mødeplan 2018 
 
 
Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2018 til godkendelse. Be-
styrelsen vil på sit konstituerende møde den 17. januar 2018 foretage den 
endelige godkendelse af mødeplan 2018.  
 
Indstilling 
Det indstilles: 

 at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan for bestyrelsen og 
arbejdsudvalget for 2018 

 
Sagsfremstilling 
Det følger af § 4 i bestyrelsens forretningsorden, at bestyrelsen som ud-
gangspunkt afholder 4 årlige møder - dog minimum 2. Det følger ligeledes, 
at mødeplanen for et givent år vedtages på årets første møde og at den 
tillige skal omfatte første møde det følgende år.  
 
Af hensyn til den praktiske planlægning af bestyrelsens og arbejdsudval-
gets møder for 2018 forelægges allerede nu forslag til en mødeplan for 
2018 til godkendelse.  Det skal i den forbindelse bemærkes, at mødeda-
toerne for AU_dec2017 og BM_jan2018 blev godkendt på bestyrelsens 
møde i oktober 2016. 
 
Bestyrelsesmøderne forudsættes i udgangspunktet afholdt onsdage kl. 
08.30 – 10.30, imens arbejdsudvalgets møder forventes afholdt onsdage 
kl. 09.00 – 11.00.  
 
Frem mod det konstituerende møde den 17. januar 2018 kan der fore-
komme eventuelle justeringer. Mødeplanen godkendes endeligt på det 
konstituerende bestyrelsesmøde, hvorefter de endelige mødeindkaldel-
ser sendes. 
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Møde Dato Bemærkninger 
AU_dec2017 6. december 

2017 
Forberedelse af BM_jan2018 

BM_jan2018 17. januar 2018 Konstituerende + ordinært 
møde 

 Valg af formand og 
næstformænd 

 Godkendelse af forret-
ningsorden 

 Valg af repræsentanter 
til AU 

 Mødeplan 2018 (endelig 
godkendelse) 

AU_marts2018 21. marts 2018 Forberedelse af BM_april2018 
BM_april2018 25. april 2018  Godkendelse af regn-

skab 2017 
 Førstebehandling af 

budget 2019 
AU_maj2018 23. maj 2018 Forberedelse af BM_juni2018 
BM_jun2018 27. juni 2018  Anden behandling af 

budget 2019 inkl. hø-
ringssvar HovedMED 

AU_okt2018 10. oktober 2018 Forberedelse af BM_nov2018 
BM_nov2018 14. november 

2018 
 

AU_marts2019 6. marts 2019 Forberedelse af BM_april2019 
BM_april2019 3. april 2019  Godkendelse af regn-

skab 2017 
 Førstebehandling af 

budget 2019 
 
 
Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017 
Indstillingen godkendt med den bemærkning, at mødet i juni, om muligt, 
søges afholdt primo/medio juni.  
  


