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Oplæg til forretningsorden for HVIDOVREBO’s afdelingsbestyrelser 
 
 
1. Der skal stå noget om afdelingsbestyrelsens sammensætning 

Eksempel: 
Afdelingsbestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, mindst 3, hvoraf en er afde-
lingsformand. 
Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig med formand og eventuel næstformand (hvis 
afdelingsmødet ikke vælger formanden direkte). 
Endvidere er der valgt 2 suppleanter. 
 

2. Der skal stå noget om hvordan ordinære møder planlægges  
Eksempel: 
Afdelingsbestyrelsen fastlægger sine møder for et halvt år ad gangen. 
 

3. Der skal stå noget om hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig 
Eksempel: 
Der skal være mindst et flertal af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne til stede, for at 
afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig. 

 
4. Der skal stå noget om stemmelighed 

Eksempel: 
Såfremt der ved afstemning er stemmelighed, er afdelingsformandens stemme ud-
slagsgivende. 

 
5. Der skal stå noget om ekstraordinære bestyrelsesmøder 

Eksempel: 
Afdelingsformanden eller mindst et flertal af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne kan 
indkalde til ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde. 
                                                        

6. Der skal stå noget om ledelsen på afdelingsbestyrelsesmøderne 
Eksempel: 
Afdelingsbestyrelsesmøderne ledes af afdelingsformanden eller dennes stedfortræ-
der. 

 
7. Der skal stå noget om suppleanterne 

Eksempel: 
Suppleanter til afdelingsbestyrelsen deltager i afdelingsbestyrelsesmøder. Supplean-
ter har ikke stemmeret. Endvidere deltager suppleanterne i afdelingsbestyrelsens ar-
bejde efter behov. 
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8. Der skal stå noget om den normale dagsorden 
Eksempel: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Gennemgang af mødekalender / mødeplanlægning 
3. Opfølgning fra ejendomsmester 
         a)  Status på opgaver 
         b)  Beboerhenvendelser 
         c)  Økonomi 
4. Meddelelser fra formanden 
5. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
6. Lukket punkt 
7. Eventuelt 
 

9. Der skal stå noget om beslutningsreferater 
Eksempel: 
Afdelingsbestyrelsen fører et beslutningsreferat. En elektronisk udgave af referatet 
sendes til administrationen senest 3 uger efter mødet. Referatet skal offentliggøres 
på hjemmesiden senest 4 uger efter mødets afholdelse. Afdelingsbestyrelsen træffer 
beslutning om, hvordan man sikrer, at referater indsendes rettidigt til administratio-
nen. 
Referatet godkendes senest på det efterfølgende afdelingsbestyrelsesmøde. Sær-
standpunkter kan altid føres til referat, hvis det kræves. 
 

10. Der skal stå noget om tavshedspligt 
Eksempel: 
Alle har tavshedspligt om alle sager, og det er kun trufne beslutninger, der må omta-
les. Hvis man er uenig i en truffen beslutning, må man sørge for at det fremgår af re-
feratet. 
 

11. Der skal stå noget om hvem der tegner afdelingsbestyrelsen 
Eksempel: 
Afdelingsformanden tegner afdelingsbestyrelsen udadtil, såfremt der ikke er aftalt an-
det. 

 
12. Der skal stå noget om afdelingsbestyrelsesmedlemmers fravær 

Eksempel: 
Hvis et afdelingsbestyrelsesmedlem udebliver fra to på hinanden følgende afdelings-
bestyrelsesmøder uden afbud, kan suppleanten indtræde midlertidigt i afdelingsmed-
lemmets sted med stemmeret. 
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13. Der skal stå noget om afdelingsbestyrelsesmedlemmers eventuelle udtræden 
Eksempel: 
Ved et afdelingsbestyrelsesmedlems eventuelle udtræden af afdelingsbestyrelsen 
indtræder suppleanten i den pågældendes valgperiode. 

 
14. Der skal stå noget om formandens afgang i løbet af valgperioden 

Eksempel: 
Hvis afdelingsformanden er valgt af afdelingsmødet og afgår i løbet af sin valgperi-
ode, indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinært afdelingsmøde i henhold til 
vedtægterne med valg af afdelingsformand på dagsordenen. Indkaldelsen bør ske i 
samarbejde med administrationen. 
Hvis afdelingsformanden er konstitueret blandt bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen 
sig med ny formand. En suppleant indtræder i bestyrelsen i den pågældendes valg-
periode. 

 
15. Der skal stå noget om afdelingsbestyrelsesmøderne 

Eksempel: 
Afdelingsbestyrelsesmøderne skal altid foregå i en positiv og konstruktiv ånd. 
 

16. Der skal stå noget om udvalg 
Eksempel: 
Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte de fornødne ad hoc udvalg med reference til af-
delingsbestyrelsen. 

 
17. Der skal stå noget om forelæggelse af forretningsorden og tro- og love erklæring 

Eksempel: 
På det første afdelingsbestyrelsesmøde efter det ordinære afdelingsmøde forelæg-
ges forretningsordenen samt tro- og love erklæringen til accept og underskrift af af-
delingsbestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne. 

 
 

 


