
 
Afdeling 13.                   side 1. 

 

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen. 
 

Som retningslinier for afdelingsbestyrelsens arbejde gælder sammen med boligforeningens vedtægter 

følgende bestemmelser. 

 

 

1. Afdelingsbestyrelsens primære opgaver er at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelses-

tilstand og pasning samt påse, at der er ro og orden i afdelingen. 

 

 

2. Afdelingens beboere har mulighed for personligt at rette henvendelser og eventuelle klager til 

afdelingens bestyrelse. Såfremt eventuelle klager eller lignende ønskes behandlet af  bolig-

foreningens hovedbestyrelse skal afdelingsbestyrelsens skriftlige udtalelser vedrørende sagen 

kunne vedlægges. 

 

 

3. Afdelingsbestyrelsen holder møde mindst 2 gange om året eller så ofte det skønnes nødvendigt, 

idet hvert enkelt medlem af afdelingsbestyrelsen kan kræve bestyrelsen indkaldt. 

 

 

4. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, der også leder bestyrelsens møder/forhandlinger. 

 

 

5. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er 

til stede.  

Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. 

Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Dersom formanden ikke er til stede og 

stemmerne står lige – udsættes afgørelsen til et senere møde. 

 

 

6. Afdelingsbestyrelsen meddeler boligforeningens administration sine beslutninger, og denne 

drager omsorg for, at de bringes til udførelse. 

 

 

7. Eventuel påklage eller klager fra afdelingsbestyrelsen over ejendomsfunktionærers arbejde 

rettes til boligforeningens administration, som tager stilling til påklage/klagen sammen med 

boligforeningens hovedbestyrelse. 

 

 

8. Afdelingsbestyrelsen vælger af sin midte en sekretær, som fører protokol over forhandlingerne 

på bestyrelsens møder. Referater af bestyrelsens møder kan ikke oplæses på afdelingsmøder. 

 

 

9. Der pålægges afdelingsbestyrelsens medlemmer tavshedspligt med hensyn til de fra beboere 

modtagne henvendelser og klager vedrørende andre beboere. 

 

 

10. Afdelingsbestyrelsens forhandlinger må i øvrigt ikke refereres – men kun de trufne beslutninger. 

 



 
Afdeling 13.                  side 2. 

 

 

 

11. Suppleanter for medlemmer af afdelingsbestyrelsen deltager ikke i bestyrelsens møder. Hvis et 

medlem af afdelingsbestyrelsen fraflytter afdelingen eller på grund af langvarig sygdom eller 

lignende udtræder af bestyrelsen, indkaldes suppleant. 

 

 

12. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte driftsbudget træffe beslutning 

træffe beslutning om, hvilke vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt fornyelser bolig-

foreningen skal lade udføre i afdelingen. 

stk. 1. Mindst en gang om året skal afdelingsbestyrelsens medlemmer gennemgå afdelingen              

og stille forslag om hvilke vedligeholdelsesarbejder, ændringer og nyanskaffelser man fra 

afdelingsbestyrelsens side ønsker foretaget. 

Stk. 2. Forud for udførelsen af større og ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder m.v. skal 

boligforeningens administration i samarbejde med afdelingsbestyrelsen indhente mindst 3 tilbud 

fra håndværkere m.v.. 

  Tilbuddet skal accepteres af afdelingsbestyrelsen inden arbejdet påbegyndes.   

 

 

13. Årsregnskab for afdelingens drift udarbejdes af boligforeningens administration og forelægges 

afdelingsbestyrelsen til gennemgang. 

Godkendelse af regnskaber foretages på et fællesmøde for afdelingsbestyrelserne. 

 

 

14. Afdelingsbestyrelsens formand eller et medlem af afdelingsbestyrelsen deltager i teknisk syn af 

lejligheder ved fraflytning, medmindre fraflytteren udtrykkeligt frabeder sig det. 

 

 

15. Afdelingsbestyrelsen kan selv eller igennem beboere, som afdelingsbestyrelsen udpeger hertil, 

udøve særlig virksomhed ved f. eks. afholdelse af arrangementer for børn og unge, 

fastelavnsfest, julefest eller lignende. 

 

 

16. Afdelingsbestyrelsen kan kun repræsentere boligforeningen igennem administrationen og i nært 

samarbejde med denne. 

 

 

17. Hvervet som afdelingsformand for eller medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet. Udgifter 

forbundet med arbejdet som afdelingsbestyrelse vil dog kunne dækkes af  rådighedsbeløb, hvis 

størrelse fastsættes af afdelingsmødet. 
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