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      18. Januar 2015 

Arbejdsområder og opgaver 

for 

bestyrelse, eventudvalg, koordinator vest, info-ansvarlig, web-master og sekretariat 

 

1. Bestyrelsens arbejdsopgaver: 

1. Formand  

a. Eksterne relation  

i. Internationale relationer 

ii. Relationer til andre danske foreninger herunder Motorhistorisk samråd 

b. Generalforsamling 

i. Vedtægter 

 

2. Næstformand 

a. Bestyrelsesbetjening  

i. Sikrer (initiativtager) tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet sammen med 

formanden 

ii. Referat fra bestyrelsesmøder 

 

3. Kasserer 

a. Medlemskontakt, administration og økonomi  

i. Økonomistyring  

ii. Medlemsstyring 

iii. Kontakt til sekretariatet 

iv. Administrative procedurer 

 

4. Bestyrelsesmedlem 1 

a. Medlemsinformation  

i. Generel info til medlemmer  

ii. Månedens nyhedsbrev 

iii. Månedens TR  

 

5. Bestyrelsesmedlem 2 

a. Eventudvalget  

i. Ansvarlig for eventudvalget    

 

6. Bestyrelsesmedlem 3 

a. Hjemmesiden  

i. Hjemmesidens udvikling og vedligeholdelse 

ii. Teknisk information på hjemmesiden 
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2. Eventudvalgets opgaver 

Eventudvalget er et permanent udvalg nedsat af bestyrelsen. Udvalget består af 3 - 5 medlemmer. 

Udvalgets formand er normalt medlem af bestyrelsen. Dette kan dog afviges af bestyrelsen. 

Udvalget sikrer, at der løbende vedligeholdes en eventkalender indeholdende aktiviteter for medlemmerne 

med relation til klubbens formål (løb, ture, møder, besøg mv.).  

Kalenderen skal publiceres på hjemmesiden og normalt dække aktiviteter for det næste ½ år. 

Udvalget kan efter eget valg trække på medlemmer udenfor udvalget i udvælgelsen, planlægningen og 

gennemførelsen af aktiviteter. 

Udvalget kan anmode bestyrelsen om penge til gennemførelse af aktiviteter. 

Udvalgets formand orienterer og indhenter evt. kommentarer til eventkalenderen fra bestyrelsen. 

 

3. Koordinator vest 

TR-Register DK har en overvægt af medlemmer på Sjælland, men har efterhånden en del medlemmer i 

Jylland og på Fyn. For at styrke klubbens aktiviteter overfor disse medlemmer, har klubben etableret 

funktionen Koordinator vest. 

Koordinator vest´s opgaver er svarende til eventudvalgets, blot med fokus på Jylland og Fyn.  

Koordinator vest koordinerer aktiviteter i Jylland/Fyn med eventudvalgets formand. Aktiviteterne 

indarbejdes i klubbens eventkalender på hjemmesiden 

Koordinator vest kan anmode bestyrelsen om penge til gennemførelse af aktiviteter. 

Koordinator vest kan deltage i eventudvalgets møder efter behov og kan evt. indtræde helt i eventudvalget 

efter aftale med udvalgets formand. 

 

4. Editor 

Editors opgave er at sikre, koordinere og medvirke ved udarbejdelsen af information til medlemmerne. 

Information dækker indholdet af nyhedsmails til medlemmerne og informationsindholdet på hjemmesiden. 

Opgaven løses på vegne af bestyrelsen og Editor koordinerer derfor sin aktivitet med bestyrelsens formand. 

Editor kan efter eget valg trække på klubbens medlemmer i forbindelse med løsning af sine opgaver. 

Editor samarbejder med Web-master i forbindelse med det praktiske arbejde med tilrettelæggelse og 

ajourføring af hjemmesiden. 
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5. Web-master 

Web-master sikrer samarbejdet med klubbens eksterne leverandører. Indgåelse af evt. skriftlige aftaler 

med eksterne leverandører skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen. Web-master kan anmode bestyrelsen 

om penge til nødvendige ajourføringer af teknologi og drift for hjemmesiden. 

Web-master sikrer: 

 at klubbens hjemmeside fungerer korrekt og er tilgængelig, 

 at hjemmesidens tekniske struktur understøtter den ønskede informationsformidling, 

 at indlægge indhold i form af tekster, indlæg og artikler på hjemmesiden, 

 at samarbejde med Editor om hjemmesidens opbygning og indhold, 

 at samarbejde med sekretariatet om vedligeholdelse af medlemsbasen på hjemmesiden, 

 at udsende nyhedsmails mv. via hjemmesidens medlemskartotek, 

 at sikkerhedsfaciliteterne i tilknytning til hjemmesiden er tilstrækkelige. 

 

6. Sekretariatet 

Sekretariatsfunktionen varetages af Lars Skotte og har samme adresse og telefon som LS´s virksomhed 

Classic Car. 

Sekretariatet varetager rollen som dagligt kontaktpunkt for medlemmerne. LS informerer bestyrelsen om 

henvendelser af betydning for klubben.  

Sekretariatet (LS) er medlem af eventudvalget. 

Sekretariatet sikrer, at medlemsbasen på hjemmesiden løbende er ajourført, dvs. at nye medlemmer 

oprettes og at ændringer af medlemsdata, herunder udmeldelser, foretages. Nye medlemmer tilsendes et 

medlemsbevis. Medlemsdata på hjemmesiden koordineres med kassererens medlemskartotek. 

Udsendelse af kontingentopkrævninger og evt. rykning foretages af sekretariatet i samarbejde med web-

master. Betalingskontrol foretages af kassereren.  

 

 

 

 

 

 


