
Forretningsorden for ordinært 
afdelingsmøde den 15.09.2020 

Avedøre Boligselskab, afd. Nord 

1. Adgang til afdelingsmødet  ̧det har alle lejere og disses myndige husstandsmedlemmer.  

 Man skal således have folkeregisteradresse i afdelingen og være godkendt som lejer af 

KAB. 

 Personer, der lejer et værelse i en husstand, har således ikke adgang til afdelingsmødet. 

Desuden kan afdelingsbestyrelsen med afdelingsmødets godkendelse invitere gæster 

uden stemmeret. 

 

2. Hver husstand har uanset størrelse 2 stemmer. 

 

3. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Det er ikke tilladt at overdrage sine 

stemmesedler til andre, hvis man forlader afdelingsmødet. Stemmesedlerne skal i så fald 

afleveres til kontrollørerne ved indgangen. 

 

4. Afdelingsmødet vælger dirigenten efter forslag. Formanden for afdelingsbestyrelsen 

leder denne handling. Ved formandens fravær leder næstformanden handlingen. I 

tilfælde af flere kandidater til dirigenthvervet vælges den, der får flest stemmer. Ved 

stemmelighed afgøres dirigenthvervet ved lodtrækning. 

 

5. Dirigenten overtager herefter ledelsen af afdelingsmødet og skal påse, at mødet er 

lovligt og rettidigt indkaldt. Ligeledes skal dirigenten påse, at eventuelle forslag er 

indkommet rettidigt. 

 

6. Dirigenten skal sørge for, at afdelingsmødet afvikles under god ro og orden. Alle 

beboere, som har adgang til afdelingsmødet, kan begære ordet. Dette sker ved at 

aflevere en seddel med navn og adresse til dirigenten. Beboere der har ordet, skal 

respekteres og må ikke forstyrres ved råb eller lignende fra salen. 

 

7. Beboere, der ønsker ordet til forretningsorden må kun forholde sig til 

spørgsmål/problemer i forbindelse med mødets afvikling og således ikke rejse en 

diskussion omkring et punkt, emne eller forslag. 

 

8 Om nødvendigt kan dirigenten fastsætte begrænset taletid for de forskellige indlæg. 

Dirigenten kan ligeledes af hensyn til behandling af forslag og afdelingsmødets 

tidsmæssige afvikling lukke for talerlisten. Der kan ikke stilles ændringsforslag efter at 

dirigenten har lukket talerlisten. 

 

9. Kun forslag, der er rettidigt indsendt, kan behandles på afdelingsmødet. 



 

10. Alle punkter og forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af 

stemmelighed bortfalder forslaget (forslagene). 

 

11. Der stemmes ved håndsoprækning med den udleverede stemmeseddel. Dirigenten kan 

bestemme, at anden afstemningsform skal anvendes. Afdelingsmødet kan træffe 

beslutning om skriftlig afstemning. 

 

12. Beboere, der ønsker at stille ændringsforslag, skal aflevere dette skriftligt til dirigenten 

med underskrift og adresse. 

 

13. Valgbarhed til afdelingsbestyrelsen har kun boligtagere/lejere over 18 år, der opfylder 

betingelserne i punkt 1. Eventuelle boende forældre, børn, anden familie eller logerende 

er således ikke valgbare til afdelingsbestyrelsen. 

 

14. Der vælges 7 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 4 medlemmer vælges i lige år og 3 

medlemmer vælges i ulige år, Valget gælder for 2 år. 

 

15. Der vælges herudover en 1. og 2. suppleant. Valget gælder for et år. I tilfælde af 

stemmelighed afgør dirigenten rækkefølgen ved lodtrækning. 

 

16. Der kan maximalt stemmes på det antal kandidater, der skal vælges. Det er ikke tilladt 

at stemme på et mindre antal kandidater, end der skal vælges. 

 

17. Som hovedregel skal afdelingsmødet være afviklet inden kl. 23.00. Dersom 

afdelingsmødet afbrydes, vil der efterfølgende blive indkaldt til fortsættelse af mødet,  

for behandling af de resterende dagsordenspunkter. 

 

 

 

 

Forretningsordenen er vedtaget på afdelingsmødet den 15.09.2020 

Dirigent ved mødet var Finn Stubtoft. 

 

 

 

 

   


