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FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 

 
1. Antal møder, valg Afdelingsmødet har truffet beslutning om at der afholdes et 

ordinært afdelingsmøde, at formanden vælges af afdelingsmødet 
og at afdelingsmødet vælger medlemmer til repræsentantskabet. 
Afdelingsmødets øvrige opgaver og beføjelser fremgår af 
gældende lovgivning. 

 
 
2. Indkaldelse Afdelingsbestyrelsen indkalder til ordinært afdelingsmøde med 

mindst 4 ugers varsel. Regnskab og budget sendes til samtlige 
husstande senest en uge før det ordinære afdelingsmøde. 
Rettidigt indkomne forslag (til afdelingsbestyrelsen senest 2 uger 
inden mødet) kan sendes til husstandene senest 1 uge før mødet 
eller bekendtgøres ved opslag på passende sted.  
Der skal indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde hvis 
afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen, afdelingsmødet 
eller 25% af husstandene fremsætter krav om det. 

 
 
3. Adgang til mødet Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens 

boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Adgang har 
tillige boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne.  

 
 

4. Mødeledelse og  På mødet kan der kun træffes beslutning om punkter på 
      beslutninger dagsordenen og rettidigt indkomne forslag. Ved valg og øvrige 

afstemninger har hver husstand 2 stemmer uanset husstandens 
størrelse og antallet af fremmødte. Der skal være almindeligt 
stemmeflertal. Mødet ledes af en dirigent der vælges af 
afdelingsmødet. Herudover vælges referent og stemmeudvalg. 

 Da afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af 
almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, 
betyder dette også, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. 

 Dog kan man altid stille op som kandidat til afdelingsbestyrelse og 
repræsentantskab ved en fuldmagt. 

  
 
5. Valg Hvis 2 kandidater til formandsposten får lige mange stemmer 

foretages omvalg. Står de atter lige, foretages lodtrækning. 
Er der flere end 2 kandidater til en post, og ingen opnår flere end 
halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny afstemning mellem 
de 2, der opnåede flest stemmer. Står stemmerne herefter lige, 
foretages lodtrækning. 

 
 
Denne forretningsorden er vedtaget på afdelingsmødet den 2 / 9 - 2019. 


