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15. september 2014 

 

 

 

Til beboerne i Frydenhøjparken 

 

Endelig Dagsorden til Ordinært Afdelingsmøde 

 

Onsdag den 24. september 2014 kl. 19:30 

i Frydenhøjhallens Pauserum 

 

Dagsorden 

 

Pkt. 1. Godkendelse af forretningsorden for mødet 

Pkt. 2. 

 

Valg af: 

a) Dirigent 

b) Stemmetællere 

c) Referent 

Pkt. 3. Beretning fra bestyrelsen for perioden siden den ordinære generalforsamling 

2014. 

Pkt. 4. Behandling af indkomne forslag 

 Forslag 1: Ændring af husorden – indkommet fra bestyrelsen (vedlagt) 

 Forslag 2: Ændring af moderniseringsbeløb – Indkommet fra Pia Jørgensen, 

Frydenhøjparken 211 (vedlagt) 

Pkt. 5. Godkendelse af afdelingens budget for 2015 

Pkt. 6. Orientering om det godkendte afdelingsregnskab for 2014 

Pkt. 7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at organisationsbestyrelsen varetager 

afdelingsbestyrelsens opgaver, og da der er foretaget valg til organisationsbestyrelsen 

på generalforsamlingen i juni måned samt den ekstraordinære generalforsamling den 

24. september umiddelbart før dette møde bortfalder punktet. 

Pkt. 8. Valg af suppleanter for 1 år 

Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at organisationsbestyrelsen varetager 

afdelingsbestyrelsens opgaver, og da der er foretaget valg til organisationsbestyrelsen 

på generalforsamlingen i juni måned samt den ekstraordinære generalforsamling den 

24. september umiddelbart før dette møde bortfalder punktet. 

Pkt. 9. Eventuelt 

 

Bestyrelsens forslag til forretningsorden for afdelingsmødet er vedlagt, og for god ordens skyld 

skal vi gøre opmærksom på, at der ifølge vedtægterne, ikke kan stemmes ved fuldmagt. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 



Forretningsorden for afdelingsmødet i Frydenhøjparken, onsdag den 24/9 2014 
Som retningslinjer for afdelingsmøderne gælder sammen med boligorganisationens vedtægter følgende bestemmelser: 

 

 

Afdelingsmødets opgaver 
1. Afdelingsmødet beslutter, om der holdes et eller to ordinære afdelingsmøder. Hvis der holdes to, beslutter afdelingsmødet 

desuden, hvilket der er valgmøde - valg til afdelingsbestyrelse og eventuelt valg til repræsentantskab. 

2. Afdelingens driftsbudget godkendes på det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet), hvor det også besluttes, hvor 

detaljeret godkendelsen skal være. 

3. Hvis afdelingsmødet beslutter at godkende afdelingens årsregnskab, foregår dette på et særligt afdelingsmøde 

(regnskabsmødet). Afholdes regnskabsmødet sker fremlæggelse af årsberetning på dette møde. 

4. Afdelingsmødet godkender forslag om: 

• arbejder og aktiviteter 

• fordelingsmåde for el og varme 

• individuel måling af vand 

• ændringer af husorden 

• udvidet positivliste med råderet for beboerne 

• iværksættelse af forebyggende arbejde (beboerrådgivere) 

5. Afdelingsmødet træffer beslutning om indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning, hvis boligorganisationens 

øverste myndighed har uddelegeret dette til afdelingsmødet. 

6. Afdelingsmødet tager i øvrigt stilling til forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens 

bestyrelse og øverste myndighed. 

7. Afdelingsmødet kan uddelegere kompetence fra afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen til beboergrupper/opgange/områder 

el. lign.. 

8. Afdelingsmødet beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse (3 eller flere, et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter 

til afdelingsbestyrelsen. 

9. Afdelingsmødet beslutter om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på afdelingsmødet, eller om 

afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 

10. Hvis boligorganisationens øverste myndighed er et valgt repræsentantskab, beslutter afdelingsmødet, om der vælges 

repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen foretager dette valg. 

I begge tilfælde er afdelingens lejere, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer valgbare. 

Afdelingsmødets afholdelse 
11. Adgang til afdelingsmødet har alle afdelingens lejere, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Adgang har tillige 

- men uden stemmeret - boligorganisationens bestyrelse og repræsentanter for denne. Endvidere kan afdelingsmødet beslutte, 

at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan beslutte, at andre deltager i mødet 

med taleret. 

12. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og 

påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. 

13. Afdelingsmødet vælger blandt deltagerne en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af 

afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af mødesekretæren 

tillige af dirigenten og afdelingsformanden. Boligselskabets ledelse og Administration skal have oplysninger om trufne 

beslutninger og personvalg senest 2 uger efter mødets afholdelse. 

14. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer 

fastsættes af dirigenten. 

15. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn. Taletiden er 

ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg og forslag til et punkt på 

dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 

16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål 2 stemmer uanset antallet af fremmødte 

personer fra lejemålet. 

17. Bortset fra valg og spørgsmål der i vedtægterne er fastlagt præcise stemmeandele for, afgør afdelingsmødet alle spørgsmål 

ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne 

stemmer. 

18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning vedrørende andre spørgsmål afgøres ved almindelig 

stemmeflerhed. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 

19. Ved valg af formand på afdelingsmødet gælder, at såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden 

afstemning. 

20. Såfremt to eller flere kandidater foreslås til formandsvalget, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flest af de 

afgivne gyldige stemmer. Hvis der er stemmelighed blandt de kandidater der har opnået flest stemmer,  foretages ny skriftlig 

afstemning mellem de kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. Er der herefter fortsat stemmelighed, 

foretages lodtrækning. 

21. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter 

gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 
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Forslag 1 

Bestyrelsen stiller følgende forslag til præcisering af Ordensreglerne til vedtagelse: 

1. Ordensregler, s. 1 afsnittet om Have "den til lejligheden hørende have (her indsættes "og 

forhave". 

I afsnittet neden for: "Det betragtes om et gode, at der til huset er en lille have (her indsættes "og 

en forhave"). 

I sidste sætning står "Det er imidlertid også forpligtende så vidt, at haven (her indsættes "og 

forhaven") i lige så høj grad som lejligheden skal vedligeholdes. 

 

Kommentarer. 

Bestyrelsen ønsker med disse ændringer blot at få nedskrevet det, som er gældende praksis, idet 

mindst 97 % af alle beboere selv holder deres forhave (maks. en time om måneden i 

sommermånederne) og indretter den efter egen smag. På den måde kommer forhaverne til at live 

op på baggrund af den ensartede maling, som i øvrigt er medvirkende til at give Frydenhøjparken 

sit pæne og godt vedligeholdte præg. 

 

 

Forslag 2 

Kan lånet til renovering af Badeværelse hæves fra de ca. 31.000 - 70.000. 

Da afregning fra både en Murer og VVS løber op i dette her beløb.  

Har haft indhentet 3 Tilbud, og alle 3 ligger langt over det nuværende lånebeløb på 31.000 kr. De 

tager os forbehold i omkostninger pga. skjulte Kobberrør i gulvet. Og da Badeværelserne 

efterhånden er rimelig gamle (spec. Gulvet) mosaik fra 80'erne. ville det være en ren forkælelse, 

hvis ovennævnte kunne praktiseres. 

På forhånd TAK 

Pia Jørgensen fra 211 

 

 

 

 

 



Forretningsorden for afdelingsmødet i Frydenhøjparken, onsdag den 24/9 2014 
Som retningslinjer for afdelingsmøderne gælder sammen med boligorganisationens vedtægter følgende bestemmelser: 

 

 

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer - Oplæg fra bestyrelsen  

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen det meste af tiden kun bestået af 3 valgte. Derfor 

skal vi på mødet have valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter. 

Vi er alle 3 uden den store erfaring, men har diskuteret og gjort os overvejelser om, hvorledes vi 

har skullet handle over de mangeartede problemer, vi er blevet stillet overfor. 

Vi er ikke altid enige, men kommer til sidst frem til løsninger, som alle kan acceptere. 

Hvis du sammen med os har lyst og energi til sammen med os at være med til at gøre 

Frydenhøjparken til et endnu bedre sted at bo i, så skal du overveje at stille op til bestyrelsen. 

Der kræves naturligvis ikke særlige kvalifikationer, men blot du er engageret så skal det hele nok 

gå. Vi mødes mindst en gang om måneden, men skriver en del mails til hinanden mellem 

møderne. 

Har du gode idéer til at forbedre forholdene i Frydenhøjparken vil det være mægtig fint, men 

bestemt ikke et krav. 

Interesserede er meget velkomne til at skrive til bestyrelsen (bestyrelsen@frydenhojparken.dk), 

hvis du har yderligere spørgsmål eller noget du vil drøfte, så kan en af os ringe dig op på et 

tidspunkt, der passer dig - og os. 
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