
Fredensborg Boligselskab –
Niverød IV

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen

§ 1
Stk 1 Afdelingen ledes i henhold til Fredensborg Boligselskabs vedtægter – se-

nest vedtægterne af 30. november 2016 – af en afdelingsbestyrelse (i det føl-

gende kaldet AB).

Boligselskabets vedtægter har forrang for nærværende forretningsorden.

Stk 2 AB består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år på det ordinære afde-

lingsmøde (regnskabsmødet) i efteråret. Formanden vælges ligeledes for 2 år på

afdelingsmødet. Der vælges tillige 2 suppleanter for 1 år.

Der vælges 2 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Suppleanter ind-

træder på det afgåede medlems plads i forløbet.

Stk 3 På det førstkommende møde efter det nævnte afdelingsmøde konstitue-

rer AB sig ved valg af næstformand/ ,kasserer og sekretær.

Konstitueringen kan ændres i årets løb på beslutningsdygtige AB-møder.

Stk 4 AB kan nedsætte bestyrelsesudvalg til forberedelse af sager med henblik

på behandling i den samlede bestyrelse. Et af udvalgene bør være et økonomi-

udvalg.

Stk 5 Formanden eller i dennes fravær næstformanden kan udtale sig på afde-

lingens vegne.

Medlemmer af bestyrelsen kan udtale sig afdelingens vegne med bemyndigelse

fra formanden eller i dennes fravær næstformanden.

Sådanne udtalelser optages snarest på afdelingens dagsorden til orientering for

resten af bestyrelsen.
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Stk 6 Der kan med AB’s godkendelse nedsættes beboerudvalg til varetagelse

af forskellige beboerorienterede opgaver/aktiviteter. AB udarbejder vejledende

retningslinjer for udvalgenes arbejde.

AB bør være repræsenteret i udvalgene for at sikre kommunikationen mellem

udvalgene og AB.

Stk 7 Formanden varetager som hovedregel den løbende kontakt mellem AB

og Ejendomskontoret og KAB.

§ 2
Stk 1 Afdelingen har oprettet en samlet mailboks ”bestyrelsen@4eren.dk”, hvor

mail til bestyrelsen modtages.

Alle aktive bestyrelsesmedlemmer er modtagere af mail på denne mail adresse.

Formanden eller den, som han bemyndiger til det, er primær modtager, og svarer

afsenderen snarest.

Svaret kan være en bekræftelse på modtagelsen eller fuldt svar, afhængig at

emnet på mailen.

Stk 2 Der påhviler AB’s medlemmer og suppleanter ubetinget tavshedspligt

med hensyn til personsager, herunder fra beboere modtagne henvendelser og

klager vedrørende andre beboere, ledelsen af og ansatte ved Ejendomskontoret

samt forretningsførelsen i KAB.

Stk 3 Der påhviler ligeledes AB’s medlemmer og suppleanter ubetinget tavs-

hedspligt vedrørende andre medlemmers og suppleanternes synspunkter og yt-

ringer fremført på AB-møderne.

§ 3
Stk 1 AB fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt

påser, at der er god orden i afdelingen. AB er kontaktled mellem afdelingens

beboere, Fredensborg Boligselskab og driftchef/kundechef i KAB.

§ 4
Stk 1 AB holder møde så ofte det skønnes nødvendigt eller hvis blot et medlem

af AB fremsætter ønske herom.

Stk 2 Det tilstræbes, at der som hovedregel holdes et månedligt møde. Ved et

mødes afslutning fastsættes en ny mødedato, såfremt der ikke allerede er aftalt
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en møderække for fremtiden. Ændringer i planlagte mødedatoer skal meddeles i

god tid og så vidt muligt mindst i uge forud for mødets afholdelse.

Stk 3 Ved afbud til AB-møder skal meddelelse ske forud til formanden. Supple-

anterne deltager på lige fod i bestyrelsens arbejde og møder, dog uden stemme-

ret.

Stk 4 AB medlemmer kan få op til 52 ugers (1 års) orlov, hvis orlov strækker

sig over mere end 3 måneder indkaldes supleanten, som indtræder i bestyrelsen

i orlovsperioden.

Stk 5 Afdelingsbestyrelsen tilstræber at efterleve nedenstående etiske regler:

1. Meld kun undtagelsesvis afbud til møder

2. Vær forberedt – når du møder op

3. Sæt mobilen på lydløs/sluk og betjen den kun undtagelsesvis under mødet

4. Marker – når du gerne vil have ordet

5. Tal kun – når du har fået tildelt ordet af mødelederen

6. Lyt til og prøv at forstå andres synspunkter

7. Undlad at hæve stemmen eller komme med negative ytringer verbalt eller i

kropssprog

8. Vær uenig uden at blive uvenner

Stk 6 Mødelederen kan påtale misforhold – som for eksempel person angreb

eller anden forstyrrelse fra dagordenen – og suspendere mødet.

Bestyrelsen kan derefter ved afstemning beslutte at bortvise enkelte bestyrel-

sesmedlemmer fra det pågældende møde.

§ 5
Stk 1 AB-møder indkaldes af formanden eller den han bemyndiger hertil. AB’s

forhandlinger ledes af formanden eller den han bemyndiger hertil.

Indkaldelsen med dagsorden og tilhørende bilag udsendes 5 dage inden mødet til

alle deltagere i mødet (medlemmer, driftchefen, ejendomskontoret, suppleanter

eller gæster).

Stk 2 Ejendomskontoret ved driftschefen og driftslederen indkaldes altid til AB-

møderne, og det skal tilstræbes at Ejendomskontoret altid er repræsenteret på
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møderne. Kundechefen eller dennes stedfortræder deltager i møderne, når det

anses for hensigtsmæssigt. Dagsordenen tilrettelægges så vidt muligt, så punk-

ter, der kræver ekstern deltagelse, behandles først, så eksterne deltagere kan

forlade mødet, når disse punkter er behandlet.

Stk 3 Senest 7 dage før mødet skal AB-medlemmer og suppleanter indgive

punkter med tilhørende bilag, så de kan udsendes sammen med dagsordenen

Stk 4 Der kan dispenseres fra tidsfristerne i denne paragraf, når særlige forhold

gør det påkrævet.

Stk 5 AB er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til ste-

de. Der tilstræbes enighed, men beslutning kan tages ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk 6 Et AB-medlem eller en suppleant kan ikke deltage i behandlingen af be-

boersager, hvori den pågældende er part samt i sager med nære relationer til

husstanden, familiemedlemmer, leverandører o. lign. eller i andre sager, hvor

der kan være tale om inhabilitet.

AB-medlemmer og suppleanter er pligtige til, uopfordret eller på spørgsmål her-

om, at orientere om mulig inhabilitet.

§ 6
Stk 1 Sekretæren eller den valgte referent udarbejder referater fra AB-møderne

og fra afdelingsmøderne.

Referenten afleverer sit forslag til referat så hurtigt, som det kan lade sig gøre,

helst indenfor den første uge.

Referatforslaget bliver rundsendt til bestyrelsen og mødedeltagerne med en frist

på 7 dage for indsigelser.

Referatet er godkendt, når alle har svaret indenfor de 7 dages tidsfrist, eller hvis

der ikke kommer svar indenfor tidsfristen. Hvis der ikke er indsigelser indenfor

fristen, offentliggøres referater på hjemmesiden og fremlægges på ejendoms-

kontoret.

På efterfølgende afdelingbestyrelsesmøde føres godkendelsen til referat.

Det godkendte referat lægges på afdelingens hjemmeside, og vigtige beslutnin-

ger bør omtales i beboerbladet eller omdeles direkte til beboerne.
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Personsager og sager vedrørende enkelt husstande er omfattet af tavshedsplig-

ten og må ikke refereres udadtil. I AB’s eget referat skrives disse afsnit med

kursiv eller anden særskilt markering.

Stk 2 Referater fra AB-møder og afdelingsmøder sendes til både Ejendoms-

kontoret og kundechefen i KAB. Såfremt en beslutning fra AB efter kundechefens

vurdering bør forelægges for organisationsbestyrelse orienteres AB herom samt

en begrundelse for beslutningen.

§ 7
Stk 1 Dagsordener med tilhørende materiale til AB-møder og referaterne ud-

sendes pr. mail til deltagerene.

§ 8
Stk 1 Administratoren for Laden (lademoster/-onkel) fører regnskab med ind-

tægter og udgifter vedrørende vaskeriet, nøgledeposita, udlejning af selskabslo-

kalerne samt for andre opgaver, som er henlagt til funktionen. Udbetalinger skal

altid underskrives af modtageren af beløbet og det skal klart fremgå af bilagene,

hvem der har modtaget pengene

Stk 2 Lademoster/ladeonkel kan uden forhåndsgodkendelse fra formanden el-

ler næstformanden afholde udgifter i mindre omfang, med henblik på at sikre

at driften og standarden af selskabslokalet opretholdes uden unødig forsinkel-

se. Endvidere kan Ejendomskontoret rekvireres til opgaver, som skal sikre den

løbende drift. Større udskiftninger og anskaffelser og arbejder skal forelægges

formanden, der orienterer AB herom eller forelægger det for AB til egentlig be-

slutning. Større nyanskaffelser rekvireres via Ejendomskontoret.

Stk 3 Kasserer udarbejder ved regnskabsårets afslutning årsregnskab, som ef-

ter formandens godkendelse indsendes til KAB sammen med bilagene. Årsregn-

skabet fremlægges på det ordinære afdelingsmøde i efteråret (regnskabsmødet)

sammen med afdelingens samlede regnskab, hvori det indgår.

Stk 4 Administratoren for Laden fremlægger på det årlige møde med udvalgene

(eller AB-mødet i januar måned) sine ønsker til udskiftninger, nyanskaffelser

og vedligeholdelsesarbejder i det nye regnskabsår, således at AB kan medtage

ønskerne i arbejdet med budgettet for det næste regnskabsår.
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§ 9
Stk 1 AB skal gennemgå det fra driftschefen og økonomimedarbejderen mod-

tagne budgetforslag for afdelingens drift. Økonomimedarbejderen deltager i et

AB-møde vedrørende budget.

Stk 2 AB’s kommentarer og ønsker om eventuelle ændringer indarbejdes i bud-

getforslaget, som skal godkendes endeligt af AB.

Stk 3 Budgettet forelægges for beboerne til afgørelse på det ordinære afde-

lingsmøde i foråret (budgetmødet).

Stk 4 AB skal foretage en løbende budgetkontrol og -opfølgning.

Stk 5 Inden AB kan træffe beslutning om iværksættelse af større arbejder

og/eller anskaffelser skal Ejendomskontoret fremlægge et overslag/budget her-

for samt så vidt muligt for arbejdets/anskaffelsens totaløkonomi.

§ 10
Stk 1 Hvert år skal AB eller AB’s økonomiudvalg sammen med ledelsen af Ejen-

domskontoret gennemgå afdelingens tilstand med henblik på beslutning om, hvil-

ke vedligeholdelsesarbejder, ændringer og nyanskaffelser der fra begge sider øn-

skes/anbefales indarbejdet i det kommende års budget eller i langtidsbudgettet.

Stk 2 Der afholdes i forbindelse med arbejdet med det nye budget et møde

med AB eller AB’s økonomiudvalg og Ejendomskontoret med gennemgang af de

enkelte poster og aktiviteter i langtidsbudgettet.

Stk 3 Afdelingsbestyrelsen skal på forhånd være klart oplyste om de enkelte

afdelingsbestyrelsesmedlemmers stemmeafgivning om budgettet ved beboermø-

det.

Hvis det viser sig, at der ikke er mulighed for at skabe enighed i afdelingsbesty-

relsen, vil formanden annoncere det inden afstemningen.

Stk 4 En egentlig markvandring med deltagelse fra AB og Ejendomskontoret

kan være påkrævet i forbindelse med arbejdet med langtidsbudgettet.
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§ 11
Stk 1 AB skal gennemgå det fra KAB reviderede årsregnskab med tilhørende

revisionsprotokollat. Økonomimedarbejderen deltager i et AB-møde vedrørende

regnskabet.

Stk 2 AB’s kommentarer og ønsker om eventuelle ændringer indarbejdes i regn-

skabet, såfremt revisor er enige i disse ændringer. AB har til brug herfor ret til at

se hvert bilag vedrørende afdelingens regnskab, jf. § 17 i selskabets vedtægter.

Stk 3 Regnskabet forelægges for beboerne til afgørelse på det ordinære afde-

lingsmøde i efteråret (regnskabsmødet).

Stk 4 Afdelingsbestyrelsen skal på forhånd være klart oplyste om de enkelte

afdelingsbestyrelsesmedlemmers stemmeafgivning om regnskabet ved beboer-

mødet.

Hvis det viser sig, at der ikke er mulighed for at skabe enighed i afdelingsbesty-

relsen, vil formanden annoncere det inden afstemningen.

§ 12
Stk 1 Klager fra AB over ejendomsfunktionærernes arbejde rettes til driftsche-

fen. Det tilstræbes, at der på de ordinære AB-møder er en løbende dialog herom

med ledelsen af Ejendomskontoret.

§ 13
Stk 1 Nærværende forretningsorden træder ved vedtagelsen den 11. april 2019.

Stk 2 Forretningsordenen behandles og godkendes efter nyvalg til afdelingsbe-

styrelsen.

Nærværende forretningsorden gælder indtil der vedtages en ny, og erstatter den

tidligere vedtagne forretningsorden af 21. februar 2019.

Vedtaget på Afdelingsbestyrelsesmøde den 11. april 2019.
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