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FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

i
VISIT GREENLAND

 
 

§ 1

Forretningsordenen er oprettet i henhold til Selskabslovens § 130. Originaleksemplaret skal stedse
opbevares i selskabets bestyrelsesprotokol.

Ændringer eller tillæg til forretningsordenen varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen skal en gang årligt
gennemgå forretningsordenen med henblik på at sikre, at denne stemmer overens med selskabets
situation.

§ 2

Bestyrelsesformanden  udpeges  i  overensstemmelse  med  vedtægterne  af  generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælger af  sin midte en næstformand, der  i  formandens  fravær  træder  i  formandens
sted.

Et nyt medlem i bestyrelsen skal underskrive den originale forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmerne,  selskabets  direktion  og  revision  skal  have  udleveret  et  eksemplar  af
forretningsordenen og vedtægterne, samt instruks for direktionen. 

§ 3

Bestyrelsen træffer ved sit første møde efter den ordinære generalforsamling beslutning om det
antal  møder,  der  skal  afholdes,  idet  der  dog  skal  afholdes  møder  mindst  en  gang  i  kvartalet.
Bestyrelsesmøder skal i øvrigt afholdes, når formanden skønner dette nødvendigt, når det forlanges
af et medlem af bestyrelsen eller når direktionen fremsætter krav herom.

Bestyrelsen  træder  sammen  umiddelbart  efter  afholdelse  af  ordinær  generalforsamling  med
henblik på at konstituere sig.
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Berammelse  af  næstkommende  bestyrelsesmøder  sker  så  vidt  muligt  under  sidste  punkt  på
dagsordenen for et bestyrelsesmøde.

Formanden har ansvaret for indkaldelse til bestyrelsesmøder, der så vidt muligt skal ske med mindst
tre ugers varsel. Senest en uge inden bestyrelsesmødet skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden for
mødet  vedlagt  supplerende  bilagsmateriale.  Formanden  skal  påse,  at  samtlige
bestyrelsesmedlemmer indkaldes.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, heriblandt
bestyrelsens formand eller næstformand, jf. § 2, stk. 2. Beslutninger bør dog ikke tages uden at så
vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Bestyrelsesmøder  afholdes  almindeligvis  i  grønlandske  lokaliteter  efter  formandens  nærmere
bestemmelse. Ét årligt møde bør dog så vidt muligt afholdes i Nuuk. Bestyrelsesmøder kan afholdes
skriftligt,  i  det  omfang  dette  er  foreneligt med  udførelsen  af  bestyrelsens  hverv.  Et medlem  af
ledelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted. 

Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at give møde har vedkommende på eget initiativ krav på at få
sine synspunkter, herunder stemmeafgivning, fremført via telefon eller mail, såfremt synspunkterne
eller stemmeafgivningen er gjort gældende over for bestyrelsesformanden inden mødets start.

§ 4

Formanden leder bestyrelsesmøderne. 

De  i  bestyrelsen  behandlede  anliggender  afgøres  ved  simpelt  stemmeflertal.  I  tilfælde  af
stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftale mellem selskabet og
vedkommende selv, eller om søgsmål mod vedkommende selv, eller aftale mellem selskabet og
tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand hvis vedkommende har en væsentlig interesse i sagens
udfald.

§ 5

Formanden  drager  omsorg  for,  at  der  føres  protokol  over  forhandlingerne  i  bestyrelsen.
Forhandlingsprotokollen underskrives af samtlige bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin
mening indført i protokollen.

Bestyrelsesprotokollen fremlægges og underskrives af bestyrelsens medlemmer på førstkommende
bestyrelsesmøde.  Bestyrelsesmedlemmer,  der  ikke  har  deltaget  i  et  refereret  møde,  skal  i
protokollen anføre, at de har læst referatet. Eventuelle indvendinger imod referatet skal anføres
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senest i forbindelse med underskrivelsen.

På forlangende af den eksterne eller interne revision forelægges protokollen for vedkommende.

§ 6

I bestyrelsesprotokollen skal anføres:

1. Tid og sted for møde.
2. Hvilke bestyrelsesmedlemmer eller andre der har deltaget.
3. Dagsorden for bestyrelsesmødet.
4. Referat af de stedfundne forhandlinger og beslutninger.
5. Tid og sted for det kommende bestyrelsesmøde.
6. Hvem der har ført protokollen.

For hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1.  Forelæggelse  af  bestyrelsesprotokol  med  seneste  referat  indført  til  godkendelse  og
underskrivelse.
2.  Forelæggelse  af  indførelser  i  revisionsprotokollen  og  underskrift  af  denne  efter
bestyrelsesmedlemmernes gennemlæsning heraf.
3. Orientering fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode, herunder:
a. Selskabets forhold, herunder nye aktivitetsområder og planlagte tiltag.
b. Hvad der i øvrigt er passeret af interesse for bestyrelsen.
4. Økonomi.
5.  Beslutning  om  eventuel  orientering  af  Erhvervs‐  og  Selskabsstyrelsen  vedrørende  det  på
bestyrelsesmødet passerede.
6. Eventuelt.

§ 7

Bestyrelsen  repræsenteres  både  udadtil  og  indadtil  af  formanden  eller  af  den  som  bestyrelsen
måtte bemyndige hertil blandt bestyrelsens medlemmer.
 
Næstformanden  træder  i  formandens  sted  ved  dennes  fravær.  Formanden  anses  ikke  for
fraværende,  hvis  bestyrelsesmødet  kan  gennemføres  via  elektroniske  medier,  telefon,
videokonference m.v. Er formandens fravær kortvarigt, udsættes i forsvarligt omfang det planlagte
bestyrelsesmøde. 

Udover  at  indkalde  og  lede  bestyrelsesmøderne  skal  bestyrelsesformanden  særligt  påse,  at
selskabslovgivningen, selskabets vedtægter og denne forretningsorden overholdes. Endvidere skal
formanden  påse  at  årsrapporten  med  revisionspåtegning  og  årsberetning  senest  4  uger  efter
afholdelse  af  den  generalforsamling,  på  hvilket  selskabets  regnskab  er  godkendt,  indsendes  til
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Erhvervs‐ og Selskabsstyrelsen.

Formanden drager endvidere omsorg for, at bestyrelsens beslutninger meddeles direktionen med
henblik på implementeringen heraf.

Formanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet
som  formand,  bortset  fra  enkeltstående  opgaver,  som  den  pågældende  bliver  anmodet  om  at
udføre af og for bestyrelsen.

Det  påhviler  bestyrelsesformanden  at  orientere  aktionæren  om  behov  for  ændringer  af
bestyrelsens sammensætning, hvad enten det skyldes et medlems ønske om at udtræde, eller andre
forhold. Orienteringen skal ske i så god tid, inden der indkaldes til generalforsamling, at aktionæren
kan overveje dette anliggende. Formandens indstilling til aktionæren er diskretionær og fortrolig.

§ 8

Alle  oplysninger,  mundtlige  som  skriftlige,  herunder  dokumentmateriale,  som  et
bestyrelsesmedlem  modtager,  er  fortrolige.  Der  påhviler  bestyrelsens  medlemmer  ubetinget
tavshedspligt med hensyn  til  alt, hvad de erfarer  i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer. Et
bestyrelsesmedlem må  kun med  formandens  tilladelse  udtale  sig  til  nyhedsmedierne,  offentlige
myndigheder,  aktionærrepræsentanter,  embedsmænd,  medarbejderne  i  selskabet,  selskabets
samarbejdspartnere eller andre. Et bestyrelsesmedlem må således kun med formandens tilladelse
rette henvendelse  til de  forannævnte vedrørende selskabets og bestyrelsens  interne  forhold. En
eventuel formandsgodkendelse af sådanne henvendelser skal ske forlods. Det påhviler det enkelte
bestyrelsesmedlem at dokumentere at tilladelse i givet fald er meddelt.

Denne tavshedspligt omfatter ikke blot egentlige forretningshemmeligheder, men alt hvad der er
passeret på bestyrelsesmøder, og det på disse møder fremlagte materiale. Disse oplysninger må
hverken videregives til selskabets medarbejdere, aktionærrepræsentanter eller andre.

Ovenstående tavshedspligt kan alene ophæves efter bestyrelsens beslutning og gælder også efter
bestyrelseshvervets ophør. 

Et bestyrelsesmedlem må kun med formandens tilladelse udtale sig til nyhedsmedierne, offentlige
myndigheder,  aktionærrepræsentanter,  embedsmænd,  medarbejderne  i  selskabet,  selskabets
samarbejdspartnere eller andre. Et bestyrelsesmedlem må således kun med formandens tilladelse
rette  henvendelse  til  de  forannævnte  eller  besvare  henvendelse  fra  de  nævnte,  vedrørende
selskabets  og  bestyrelsens  interne  forhold.  En  eventuel  formandsgodkendelse  af  sådanne
henvendelser  skal  ske  forlods.  Det  påhviler  det  enkelte  bestyrelsesmedlem  at  dokumentere  at
tilladelse i givet fald er meddelt.

Der påhviler bestyrelsens medlemmer en  forpligtelse  til  at opbevare bestyrelsesmateriale på en
betryggende  måde  til  sikring  af  materialets  hemmeligholdelse,  således  at  dette  ikke  kommer
udenforstående i hænde. 
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Ved bestyrelseshvervets ophør har bestyrelsesmedlemmet pligt til at aflevere alt skriftligt materiale,
som  bestyrelsesmedlemmet  har  modtaget  i  sin  egenskab  af  bestyrelsesmedlem.  Såfremt
bestyrelsesmedlemmet  ønsker  at  beholde  materialet  til  egen  interessevaretagelse  efter
fratrædelsen, skal bestyrelsesmedlemmet udfærdige en liste over sådant materiale. Listen afleveres
til  selskabet.  Skriftligt  materiale,  der  herefter  beholdes  af  bestyrelsesmedlemmet,  er  fortsat
underkastet pligt til hemmeligholdelse.

§ 9

Generalforsamlingen  indkaldes  af  bestyrelsen.  Indkaldelse  skal  ske  med  varsler  angivet  i
Selskabsloven og vedtægter.

I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt
forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste
indhold angives i indkaldelsen.

§ 10

Bestyrelsen og direktionen forestår  ledelsen af selskabet. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig
organisation  af  selskabets  virksomhed.  Bestyrelsen  skal  således  føre  et  overordnet  tilsyn  med
selskabets virksomhed og påse at det ledes i overensstemmelse med Selskabsloven og selskabets
vedtægter.

Bestyrelsen skal herunder,
‐  tage  stilling  til  selskabets  organisation,  regnskabsfunktion,  intern  kontrol,  edb‐organisation  og
budgettering,
‐ følge op på planer, budgetter, og lignende, samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet,
ordrebeholdning,  væsentlige  dispositioner,  overordnede  forsikringsforhold,  finansieringsforhold,
pengestrømme og særlige risici,
‐ skaffe sig de oplysninger der er nødvendige til opfyldelsen af sine opgaver,
‐ tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse,
‐  gennemgå  perioderegnskaber  og  lignende  i  løbet  af  hvert  regnskabsår  og  herunder  vurdere
budgettet og afvigelser herfra,
‐ sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er
behov for intern revision.

Bestyrelsen skal, hvis der sker ændringer i det til Selskabsstyrelsen meddelte, rettidigt foretage de
fornødne anmeldelser herom.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Meddelelse herom skal straks gives
til selskabets formand.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en direktør. 
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Direktionen er forpligtet til at sikre, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver
tid gældende lovgivnings regler herom, og at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde.
Direktionen  er  tillige  ansvarlig  over  for  bestyrelsen  at  påse,  at  selskabet  i  øvrigt  drives  i
overensstemmelse med lovgivningen.

Der  udarbejdes  særskilt  direktionsinstruks  i  forhold  til  selskabets  administrerende  direktør.  Det
nærmere forhold mellem flere direktører vil være at fastlægge i direktørkontrakterne.

En direktør har, selvom den pågældende ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og
udtale  sig  ved  bestyrelsens  møder,  medmindre  bestyrelsen  i  enkelte  tilfælde  træffer  anden
bestemmelse.

§ 11

Årsrapport  udarbejdes  i  overensstemmelse med  årsregnskabslovens  bestemmelser.  Bestyrelsen
gennemgår det af direktionen udarbejdede udkast til årsrapport og påser herunder, at dette under
omhyggelig hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af
nødvendige afskrivninger opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger.

Bestyrelsen udarbejder årsberetning og forslag til anvendelse af selskabets overskud eller dækning
af tab.

Årsrapport vedtages derefter af bestyrelsen påført revisors påtegning og forelægges til godkendelse
på den ordinære generalforsamling.

Årsrapporten  skal  indsendes  Selskabsstyrelsen  uden  ugrundet  ophold  efter  godkendelsen  på
generalforsamlingen, og således at det er modtaget i Styrelsen senest 4 måneder og 3 uger efter
regnskabsårets afslutning. 

§ 12

Revisor har ret til at deltage i bestyrelsens møder, ligesom vedkommende på forlangende skal være
til stede og afgive de oplysninger, som bestyrelsen anmoder om.

Revisionsprotokollen skal stedse være fremlagt på alle bestyrelsesmøder og underskrives af hvert
enkelt bestyrelsesmedlem.

§ 13

Det af generalforsamlingen fastsatte vederlag udbetales kvartalsvist pr. 31. december. Opholds‐,
fortærings‐  og  transportudgifter  afholdes  som  hovedregel  af  selskabet.  I  tvivlstilfælde  afgør
formanden dækningen af bestyrelsens omkostninger.
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I tilfælde af flere sammenfaldende rejseanliggender for det enkelte bestyrelsesmedlem er selskabet
efter  nærmere  aftale  berettiget  til  alene  at  refundere  en  forholdsmæssig  andel  af  de  samlede
omkostninger i forbindelse med bestyrelsesmødet.

§ 14

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal tegnes bestyrelsesansvarsforsikring.

ooOoo

Forretningsordenen er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. juni 2022  

Underskriftsside
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Forretningsorden for bestyrelsen i Visit Greenland  

Tiltrådt den 19. maj. 2022

Anette G. Lings Gerth P. Olsen
Formand Næstformand

Kattie Nielsen Allan Chemnitz

Ane Lone Bagger

 


