
BRUG DIN 
INDFLYDELSE
KOM TIL AFDELINGSMØDE



VæR MED TIL AT BESTEMME 
I DIN AFDELING

Alle beboere har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode 

beslutninger, så din afdeling bliver et endnu bedre sted at bo.

Det kan du blandt andet gøre ved at møde op på det årlige afdelingsmøde.

I denne folder kan du læse om, hvorfor vi holder afdelingsmøder, og hvad 

der sker omkring et afdelingsmøde. 

 

Brug den som en appetitvækker inden afdelingsmødet. Tag folderen med 

på afdelingsmødet. Siden ‘Det sker på afdelingsmødet’ er tænkt som 

støtte til din deltagelse i mødet. 

Få MERE AT VIDE
Vil du vide mere, kan du kontakte din bestyrelse.

Du kan også læse mere på www.aab.dk 

På DE NæSTE SIDER KAN DU 
SE, hVAD DER SKER FØR, 
UNDER OG EFTER ET 
AFDELINGSMØDE.



OM AFDELINGSMØDET

AFDELINGSMØDET ER OGSå FOR DIG
Mindst en gang om året holder din afdeling et afdelingsmøde. Det er 

bestemt i AAB’s vedtægter. Afdelingsmødet er for alle beboere, og hver 

husstand har to stemmer.

DET SKER DER På AFDELINGSMØDET

På afdelingsmødet drøfter vi blandt andet:

• Afdelingens økonomi – skal huslejen stige/sættes ned? Er der 

 overskud til nye projekter?

• Vedligeholdelse af vores boliger – hvor er der brug for at sætte ind?  

 hvilken standard ønsker vi i vores boliger?

• husorden – hvordan går det med at overholde de fælles regler – er  

 der brug for andre regler?

• Forslag fra beboere – måske har du et forslag til noget, du gerne vil  

 have gennemført i afdelingen? 

• Og så vælger vi medlemmer til bestyrelsen.

hVAD KUNNE DU TæNKE DIG?

Går du med en god idé, som kan gøre din afdeling til et endnu bedre 

sted at bo? 

• Blomsterkasser i gården, ny legeplads, lektiecafé for børnene, 

 madlavningsklub/spiseklub? Eller noget helt andet?

• Du skal aflevere dine forslag til bestyrelsen senest 14 dage før 

 afdelingsmødet. Bestyrelsen sørger for at sende forslagene ud til alle  

 beboere sammen med det øvrige materiale til afdelingsmødet.

VIL DU VæRE MED I BESTYRELSEN?

På afdelingsmødet vælger vi medlemmer til bestyrelsen. Nogle bliver 

genvalgt og nye kommer til. Måske er det noget for dig? Som bestyrel-

sesmedlem får du blandt andet:

• Indsigt, indflydelse og ansvar for afdelingens daglige drift.

• Mulighed for at præge og udvikle din afdeling.

• Kontakt med beboere i hele afdelingen.



DET SKER FØR OG EFTER
AFDELINGSMØDET

Før aFdelingsmødet

Senest 4 uger før afdelingsmødet sender bestyrelsen en foreløbig 

indkaldelse:

•	 Synes	du,	der	mangler	noget	på	dagsordenen?	

•	 Vil	du	gerne	have	et	forslag	med	på	afdelingsmødet?

Bestyrelsen færdiggør dagsorden og samler forslag og andre mødebilag:

•	 Hvis	du	har	et	forslag,	skal	du	aflevere	det	til	bestyrelsen	senest	to		

 uger før afdelingsmødet. 

•	 Du	skal	huske	at	skrive,	hvorfor	dit	forslag	er	en	god	idé,	og	om	det		

 koster noget.

1 uge før afdelingsmødet får du den endelige indkaldelse: 

•	 Du	får	den	endelige	indkaldelse	med	alle	punkter,	forslag	og	bilag.	

•	 Du	har	nu	mulighed	for	at	orientere	dig	i	papirerne	inden	mødet.

selve aFdelingsmødet

•	 Du	kan	bede	om	at	få	ordet	under	mødet	og	sige	din	mening	eller		

 stille spørgsmål.

•	 Se	‘Det	sker	på	afdelingsmødet’	på	næste	side.

eFter aFdelingsmødet

•	 Du	får	et	kort	referat	af	mødet	senest	fire	uger	efter.	

•	 Her	står	der,	hvad	I	besluttede	på	afdelingsmødet.



DET SKER På 
AFDELINGSMØDET 

ankomst 

1. del  

Formalia

  

2. del  

Beretning

 

3. del 

økonomi

 

4. del

Forslag

 

5. del 

valg

 

6. del

eventuelt

aFslutning

Bestyrelsen laver liste over fremmødte beboere.

Bestyrelsen udleverer stemmesedler. 

hver fremmødt husstand har to stemmer.

Formanden byder velkommen.

Forsamlingen vælger en mødedirigent til at styre mødet.

Dirigenten konstaterer, om mødeindkaldelse og møde- 

papirer er udsendt til tiden.

Dirigenten læser dagsordenen op.

Beretningen fremlægges til orientering. Formanden 

fortæller om hvad, der er sket i afdelingen i året der gik. 

herefter kan du stille spørgsmål eller kommentere.

Bestyrelsen fremlægger sidste års regnskab til 

orientering for forsamlingen. 

Bestyrelsen fremlægger budgetforslag for det 

kommende år, og forsamlingen godkender budgettet.

Forslag fra bestyrelsen og øvrige beboere drøftes. Som  

forslagsstiller har du nu mulighed for at fremlægge dit  

forslag for forsamlingen. 

Forsamlingen vedtager eller forkaster forslagene.

Valg til bestyrelsen. hvilke poster er på valg, og hvem  

stiller op? I vælger jeres bestyrelsesmedlemmer.

Valg til repræsentantskab: I vælger også repræsentanter  

til repræsentantskabet, som er AAB’s øverste myndighed.

her bliver andre eventuelle punkter drøftet, men der kan  

ikke træffes beslutninger.

Dirigenten afslutter afdelingsmødet.


