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Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Bo42 

tirsdag, den 4. juni 2019, kl. 18.30 

i Fælleshûzed 
 

 

Der indkaldes hermed med 4 ugers varsel til ordinært repræsentantskabsmøde med følgende 
 

Dagsorden: 
 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet. 

 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år. (*). 

 4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. (*). 

 5. Forelæggelse af budget til orientering. (*). 

 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

  a) Vedtægtsændring. (*). 

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 8. Valg af suppleanter. 

 9. Valg af revisor. 

 10. Eventuelt (ingen beslutninger). 

 

(*) = (bilag vedlagt). 

 

Enhver repræsentant har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, 

der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til Bo42, St. Torv 2, 3700 Rønne senest den 

21. maj 2019. 

 

Bo42 er efter mødet vært for et mindre traktement, hvor vi venligst skal anmode om tilmelding til 

Bo42’s administration (bo42@bo42.dk) senest den 21. maj 2019. 

 

Med venlig hilsen 

Bo42 

 

Per Carlo Nilsson 

Formand 
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Indledning 

 
Bestyrelsens beretning for boligorganisationen dækker perioden maj 2018 til april 

2019.  
 

Bo42 er en almen boligorganisation med 1.142 boliger, 4 erhvervslejemål, 1 

børnehus, 4 sideaktivitetsafdelinger og 42 garager, svarende til i alt 1.161 lejemål. 

Der er 3 selvstændige fælleslokaler og et fællesvaskeri med 4 afdelinger. Bo42 har 

derudover 30 ungdomsboliger under opførelse. 
 

Bo42 har egen administration med 7 medarbejdere, heraf boligrådgiver, 

beboerrådgiver, receptionist, bygherrerådgiver, direktør, økonomichef, teknisk 

chef. Bo42 har endvidere ansat 7 ejendomsfunktionærer, to rengøringsassistenter 

og driftschef. Derudover har vi ansat en projektleder og en boligsocialmedarbejder 

i en 4 årig projektperiode. 
 

Bo42s udbud af boliger er alsidigt, og henvender sig til alle. Boligerne er bredt 

sammensat, således at der er boliger i etagebyggeri og tæt-lav byggeri, hvor der til 

en del er eksklusiv brugsret til egen have eller terrasse. Boligerne består af almene 

familie-, ungdoms- og ældreboliger. En stor del af familieboligerne er egnede til 

ældre– og handicappede, da de ligger i stueplan eller har adgang til boligen via 

elevator. I opførelsen af de nye ungdomsboliger på Holger Lundgrens Vej er det sat 

fokus på miljø og energi herunder anvendelse af solcelleenergi. 
 

Med vores knapt 2.000 lejere har vi sikret kvalitetsboliger til 15 pct. af Rønnes 

befolkning og 10 pct. af Svanekes befolkning. 
 

Bo42s øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af bestyrelsen og en 

eller flere repræsentanter fra hver boligafdeling.  
 

Afdelingsrepræsentanterne er valgt på demokratisk vis af beboerne i den enkelte 

afdeling.  
 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er beboere, der er valgt 

på et repræsentantskabsmøde og 1 medlem, der er valgt af medarbejderne.  
 

Repræsentantskabet har valgt at uddelegere kompetence vedrørende afdelingernes 

forhold til bestyrelsen. 
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Bestyrelsesarbejde 

 
I 2018 indtrådte suppleanten Inger Marie Bech (Trunte) i bestyrelsen, da 

bestyrelsesmedlem Maiken Svendsen fraflyttede sin bolig i Bo42. Inge Marie Bech 

er efterfølgende udtrådt af bestyrelsen og Lene Fuglsang Fassel er indtrådt. 
 

Vi har i indeværende år fortsat haft fokus på arbejdet med helhedsplaner for 

Afdeling 56 og Afdeling Svaneke samt opførelse af nye ungdomsboliger i 

Højvangsparken. I samarbejde med Bornholms Regionskommune har vi desuden 

haft fokus på boligsocial helhedsplan for NordParken, aftale om fleksibel udlejning 

”Bo42s Job/bolig-ordning” for private virksomheder og udvidelse af de fysiske 

rammer i Nordstjernens Børnehus. Derudover har vi deltaget aktivt i høringsfasen 

om en boligpolitik.   
 

Formand Per Carlo Nilsson deltog i ”Arkitekturens Dag” den 1. oktober 2018, hvor 

han var inviteret til at komme med et indlæg på temaet ”Positive Fællesskaber”.    
 

Bestyrelsen har afholdt et strategiseminar den 3. november 2018 med fokus på 

indsatsområderne profil og beboerdemokratiet i ”Bo42s Vision og Målsætning 

2017-2021”. Indlæg fra et lokalt firma, der beskæftiger sig med strategisk 

kommunikation og PR-arbejde, dannede baggrund for bestyrelsens drøftelser om 

profil.  
 

Vi har igennem en årrække haft fokus på at afholde lokalkurser med dygtige 

undervisere fra BL – Danmarks Almene Boliger, og årets tema var 

”Afdelingsbestyrelsen arbejder”. I år var der 21 kursusdeltagere til lokalkurset. 
 

Bestyrelsen har afholdt en årsfest den 30. marts 2019 for beboere og ansatte. 
 

Vi har besluttet at indgå en samarbejdsaftale med en lokal idrætsklub for at 

understøtte indsatsområder i det boligsociale projekt og vores målsætninger om at 

være lokalt forankret, en aktiv medspiller og styrke vores profil. 
 

Der er indgået en aftale med BornFiber om bredbånd, TV pakker og telefoni til alle 

lejere i Bo42. Bornfiber overtager dermed bolignetværket, der fremtidssikres.  
 

Bestyrelsen har besluttet at Bo42s ejendomsfunktionærer overtager drift og 

vedligeholdelse i Afdeling Svaneke med ekstern entreprenør til vinterberedskab. I 

forbindelse med udvidelse af driftsopgaverne er der indkøbt en bil. 
 

Efter forhandlinger med Landsbyggefonden er det lykkedes at få tilsagn om 

driftslån til Afdeling 12 og Afdeling 14. De supplerede driftslån ydes for at undgå 

uhensigtsmæssige lejestigninger grundet reguleringer i forbindelse med 

Landsbyggefondens omberegning af rentesikring. 
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Bestyrelsen har bevilliget tilskud til Afdeling 1 til køb af grund og udvidelse af 

haverne Fabriksvej 3-25, hvormed der er etableret reelle baghaver ud mod 

anlægget ved Østre Skole.  
 

Der er ligeledes bevilliget tilskud til nye faldunderlag på 4 store legepladser i de 

største boligområder samt miniarenaerne. 
 

I forbindelse med implementeringen af persondataforordningen har vi bl.a. 

udarbejdet persondatapolitikker. De eksterne persondatapolitikker er tilgængelige 

på vor hjemmeside. 
 

Bestyrelsen har arbejdet med revision af vedtægterne med henblik på fremlæggelse 

for repræsentantskabet.   

 

Beboerdemokrati 

 
På afdelingsmøderne i efteråret 2018 blev der valgt afdelingsbestyrelser i langt de 

fleste afdelinger. I Afdeling 3, Afdeling 11, Afdeling 20, Rosenlunden og 

Støberigården blev der ikke valgt en afdelingsbestyrelse. 
 

I Møllegården og Midgården I & Midgården II er der i foråret 2019 ikke længere en 

afdelingsbestyrelse, hvorfor de beføjelser, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen 

varetages af bestyrelsen. 
 

Bo42 har totalt set 64 valgte personer, hvilket må betegnes som flot og absolut 

tilfredsstillende i en tid, hvor det mange steder er svært at rekruttere frivillige. 

Vores mål er at have frivillige i alle beboerdemokratiske dele af organisationen.  
 

En afdelingsbestyrelse er ikke en bestyrelse i traditionel forstand. En 

afdelingsbestyrelse kan beslutte, hvilke aktiviteter og initiativer den vil arbejde 

med. Forslag inden for det budget, der er vedtaget på afdelingsmødet kan sættes 

direkte i gang. Større arrangementer skal bringes op på afdelingsmødet, således at 

alle beboere involveres. Afdelingsbestyrelsen har ikke selvstændig 

beslutningskompetence.  
  

En afdelingsbestyrelse kender de lokale forhold og beboernes/fællesskabets 

ønsker og behov. En vigtig opgave for afdelingsbestyrelsen er derfor at komme 

med forslag til nye måder at gøre tingene på. Forslag som kan fremsættes og 

drøftes, når beboerne mødes til de årlige afdelingsmøder. 
 

Afdelingsbestyrelsen har mulighed for at starte og deltage i mange typer af 

aktiviteter, lige fra afdelingsfester og loppemarkeder til deltagelse i klubliv. 
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Økonomi 

 
Organisation 

 

Boligorganisationen har atter haft et godt og tilfredsstillende regnskabsår. 
 

Bo42s årsregnskab 2018 for boligorganisationen viser et overskud på kr. 900.000,    

der overføres til arbejdskapitalen. Overskuddet skyldes generelt lavere udgifter end 

budgetteret, dog skyldes det primært lavere lønudgifter til administrativt personale 

og en væsentlig reduceret udgift til revision. 
 

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2018 kr. 37,4 mio., hvilket svarer til en 

stigning på kr. 0,7 mio.   
 

Saldoen på dispositionsfonden, som er en del af egenkapitalen udgjorde pr. 31. 

december 2018 kr. 27,6 mio., heraf udgør indskud i Landsbyggefonden kr. 6,8 

mio. Den disponible del udgør kr. 20,8 mio. svarende til kr. 17.877 pr. lejemål. I 

lighed med tidligere år er der ikke i 2018 foretaget henlæggelser til 

dispositionsfonden, idet der allerede er henlagt tilstrækkeligt i henhold til 

gældende regler.   
 

Arbejdskapitalen udgjorde pr. 31. december 2017 kr. 9,8 mio., hvilket svarer til en 

forbedring på kr. 800.000.   
 

Bruttoadministrationsudgifterne blev realiseret til samlet kr. 4.993.000 mod 

budgetteret kr. 5.732.000 altså et mindre forbrug på kr. 739.000.  
 

Administrationsbidraget pr. afdeling er i 2018 uændret kr. 28.000 og bidraget pr. 

lejemålsenhed er nedsat til kr. 3.200. I 2019 budgetteres der med uændret 

grundbidrag pr. afdeling (kr. 28.000) og nedsættelse af grundbidrag pr. 

lejemålsenhed (kr. 3.000). Dermed er der over 2 år reduceret med kr. 500.000. 
 

De samlede ordinære udgifter var i 2018 kr. 25,2 mio. 
 

Årsregnskabet bliver fremlagt på repræsentantskabsmødet. 

 
Afdelingerne 

 

Afdelingerne har ligeledes haft tilfredsstillende årsregnskab, således havde de 

fleste afdelinger overskud i 2018. Der er to afdelinger, der har underskud i 2018 

og der er en afdeling med opsamlet underskud. Resultat og status for den enkelte 

afdeling fremgår af side 109-110 i revisionsprotokollat. Overskud eller underskud 

skal budgetteres afviklet over 3 år.  
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Renteindtægter, kursgevinst og udbytte har i 2018 samlet givet et positivt afkast 

på kr. 1.134.000 (budgetteret med kr. 840.000). Afkastet til afdelingerne afregnes 

med 0,63 %. 
   

De samlede henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er steget, hvormed den 

gennemsnitlige henlæggelse er steget fra kr. 922 pr. m2 til kr. 1.019 pr. m2.  
 

Der er fortsat enkelte afdelinger, hvor saldoen for henlæggelser til planlagt 

vedligeholdelse er for lille eller i underkanten, men det overordnede billede er 

absolut tilfredsstillende.  

 

Forsikringer 

 

Bestyrelsen har besluttet en forsikringspolitik, der danner grundlag for et nyt 

udbud af vore forsikringer i 2019, som træder i kraft pr. 1. januar 2020.  

 

Fraflytninger  
 

I 2018 har der været 163 fraflytninger, svarende til en fraflytningsprocent på 14,3 

%. I 2017 var der 174 fraflytninger, svarende til 15,2 %. Det svarer til et fald på 11 

fraflytninger, eller 6% (0,9 %-point), hvilket er en absolut tilfredsstillende udvikling.  
 

Fraflytningsprocenten har op i gennem 0’erne ligget stabilt på omkring 20-22%. I 

de seneste år har der været en klar faldende tendens. Det kombineret med en 

større efterspørgsel på boliger, giver et pres på ventelisten og længere ventetid. 
 

Ovenstående fraflytningsprocenter omfatter også dødsfald og interne flytninger, 

samt ungdomsboliger, hvor der typisk er en boperiode på 12-18 måneder. 
 

Fraflytningsprocent for familieboligerne har i 2017 og 2018 været uændret på 13% 

mod henholdsvis 18% og 17% i 2015 og 2016. 

 

Lejeledighed 
 

Der er aktuelt ingen ledige boliger. I løbet af 2018 har der været 6 afdelinger med 

en enkelt tomgang; Afdeling Svaneke, Pakhuset, Afdeling 7, Afdeling 10, Afdeling 

12 og Højvangsparken. Der er ingen afdelinger med udbredt og længerevarende 

tomgange. Afdelingernes samlede lejeledighed udgjorde i 2018 kr. 61.150, der 

dækkes 100 % af boligorganisationen. 
 

Fordeling og omfang fremgår på side 23 i regnskabet. 
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Forbedrings- og renoveringsprojekter  
 

Der vil kontinuerligt være behov for at få moderniseret de efterhånden ældre 

boliger. Renoveringer af køkken og bad er blevet gennemført i flere afdelinger med 

henblik på at føre boligerne op til nutidens standard. Derudover er der fokus på 

energi-renoveringer. 
 

Ved licitationerne afholdt i 2018/2019 har vi kunnet opnå priser inden for de 

vedtagne budgetter. 

 

Afsluttede projekter: 

 
 

 

Afdeling 10 
 

Køkken – og badrenovering i 27 boliger afsluttet i september 2018. 

 

Afdeling 12 
 

Køkken – og badrenovering i 48 boliger afsluttet i oktober 2018. 

 

Natur- og Kulturpark i NordParken 
 

Natur- og Kulturparken på fællesarealet mellem Afdeling 8, Afdeling 10, Afdeling 

12 og Nordstjernens Børnehus bliver indviet ved et arrangement den 24. maj 2019 

med deltagelse af bl.a. folketingsmedlem Lea Wermelin.  

 

Igangværende projekter: 

 

Afdeling 9 
 

Brugsvandsrør og fjernvarmeunits – forventes afsluttet september 2019. 

 

Afdeling 11 
 

Køkken og badrenovering – forventes afsluttet medio 2020. 

 

Midgården I  
 

Køkken- og gulvprojekt forventes afsluttet ultimo 2019. 

 

Midgården II 
 

Køkken- og gulvprojekt – forventes afsluttet i primo 2020. 
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Støberigården 
 

Omlægning fra elvarme til fjernvarme – forventes afsluttet i juli 2019. 

 

Afdeling 75 
 

Opførelse af 30 ungdomsboliger – forventes afsluttet august 2019. 
 

Afleveringen af 12 ungdomsboliger i den første etape bliver markeret ved et 

arrangement den 26. april 2019, hvor borgmester Winni Grosbøll klipper snoren.  
 

De resterende 18 boliger afleveres i 2 etaper.  

 

Kommende godkendte projekter: 

 

Afdeling 14 
 

Køkkenrenovering i 48 boliger. Arbejderne blev udskudt, da det ved udbud i 2017 

ikke var muligt at opnå priser inden for den vedtagne budgetramme.  
 

Projektet forventes sat på dagsordenen til afdelingsmødet i 2019.  
 

Hvis projektet godkendes, forventes arbejderne udsendt i licitation på ny i 2019 

med forventet opstart i 2020.  
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Fremtidssikring 

 
Bestyrelsen har sammen med afdelingsbestyrelserne i henholdsvis Afdeling 56 og 

Afdeling Svaneke arbejdet med fremtidssikring af de to respektive afdelinger. 
 

I Afdeling 56 blev der den 13. november 2018 afholdt besigtigelse med deltagelse 

af Landsbyggefonden og Bornholms Regionskommune, hvor Landbyggefonden 

prækvalificerede ansøgningen med forbehold for kommunal tilsagn. Kommunen 

har på kommunalbestyrelsesmøde afholdt den 20. december 2018 tilkendegivet 

sin støtte til at Bo42 arbejder videre med en endelig helhedsplan for Afdeling 56. 

Der er indgået en aftale med Årstiderne Arkitekterne om totalrådgivning i 

forbindelse med udarbejdelse af endelig helhedsplan inkl. beboerhus i NordParken. 

Endelig helhedsplan skal forelægges for afdelingsmødet, kommunalbestyrelsen og 

Landsbyggefonden. 
 

I Afdeling Svaneke afventer vi en endelig helhedsplan fra Årstiderne Arkitekter, der 

skal fremlægges til godkendelse på afdelingsmøde. 

Det vurderes at følgende afdelinger indenfor 1-2 år omfattes af nye foreløbige 

helhedsplaner: 

 Søndergården I og Søndergården II 

 Midgården I og Midgården II 

 Afdeling 2, Afdeling 3 og Afdeling 4 

 

Når en afdeling omfattes eller påtænktes omfattet af en helhedsplan sættes de 

sædvanlige vedligeholdelsesplaner på standby. Der bliver alene udført uopsættelig 

vedligeholdelse. Det vil typisk være vedligeholdelse af klimaskærm og 

vedligeholdelse, som relaterer sig til sundheds- eller sikkerhedsmæssige forhold. 

Afdeling 2, Afdeling 3 og Afdeling 4 har for få boliger til at få egen helhedsplan, 

hvorfor det videre arbejde forudsætter at der igen kommer en fælles 

afdelingsbestyrelse og afholdes fælles afdelingsmøder. Endvidere er alle afdelinger 

aktuelt omfattet af en bevarende lokalplan, som begrænser den videre proces.     
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Boligsocialt projekt ”Fællesskab og trivsel i NordParken” 

 
Vi har netop præsenteret resultaterne af første år for Landbyggefonden. Projektet 

kom godt i mål på de fleste områder og afspejler et stort fokus i 2018 på at 

etablere kontakt til beboerne og at der, med mange forskellige sociale aktiviteter 

og arrangementer, blev gjort en indsats for at opbygge fællesskaber i NordParken. 

Fra maj og frem blev der afholdt bl.a. loppemarked, beboercafé, ordbanko, syng 

sammen, arrangementer og aktiviteter for børn, skovtur og julehygge. Herudover 

gennemførte beboere hver uge fra september både strikkeklub og stolegymnastik. 

Der er siden maj sidste år gennemført to forløb med læsecafé med 6. klasses 

elever fra Aavangsskolen, afprøvning af en e-læringsplatform med 

matematikopgaver, et køkkenskoleforløb for nogle 5. klasses elever og deres 

mødre samt forskellige arrangementer med tilbud til beboere om hjælp til e-boks, 

opskrivning til SFO, skoleintra og ansøgning om fritidspas. Derudover har i alt 36 

beboere søgt forskellig råd og vejledning fra august 2018 og frem til april 2019. 

En række samarbejder blev igangsat i 2018 og nogle kom hurtigere i gang end 

andre. Bl.a. var starten i forhold til det planlagte aktivitetsområde Uddannelse og 

Beskæftigelse lidt træg og kom ikke kom helt i mål. Der har derfor i indeværende 

år været fokus på bl.a. at etablere samarbejder omkring fritidsjobs og at udarbejde 

et job-inspirationsforløb. 

Målet for 2019 er at fortsætte indsatsen for at øge beboerinvolvering og fremme 

opbygningen af fællesskaber samt at gøre en ekstra indsats i forhold til fritidsjobs 

og aktiviteter for forældre og børn. 

24. maj bliver Natur og kulturparken indviet med forskellig underholdning og 15. 

juni fejrer NordParken BL’s 100 års fødselsdag med et stort morgenbord, hvor 

også Afdeling 9 deltager. 

Endelig vil der i slutningen af maj blive åbnet en udstilling på Bornholms Museum 

med temaet naboskab. Flere beboere fra NordParken har bidraget til denne 

udstilling. Sammenhængende hermed opsættes en fotoudstilling af fotografen 

Martin Thaulow i NordParken. Billederne er portrætter af beboere i området. Denne 

udstilling er foreløbig finansieret af Bornholms Regionskommune, Nationalmuseet 

og Bo42. Der afventes svar på en fondsansøgning til Brødrene A., E. & S. Larsen. 
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Afslutning 

 

Afslutningsvis vil vi takke alle, der har deltaget i at gøre boligorganisationen Bo42 

til en levende organisation og et godt sted at bo. Takken skal rettes til beboerne, 

vores medarbejdere og samarbejdspartnere, som har ydet en god indsats til glæde 

for fællesskabet omkring Bo42.  
 

Vi ser frem til et godt og konstruktivt repræsentantskabsmøde den 4. juni 2019 og 

håber, at alle repræsentanter og medarbejdere vil møde frem.  
 

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet om at godkende nærværende 

årsberetning og årsregnskab.  

 

Rønne, 23. april 2019 

På bestyrelsens vegne 
 

Per Carlo Nilsson  

Formand 



 BOLIGORGANISATIONEN 

ÅRSREGNSKAB 2018 

REVISIONSPROTOKOLLAT 
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501  Bestyrelsesvederlag - afdelinger i drift 59 58 57 58

502  Mødeudgifter, mødelokaler m.v. 280 274 401 300

511  Personale 4.386 3.859 4.360 4.300

513  Kontorhold 644 663 709 634

514  Kontorlokaler 290 258 280 290

521  Revision 96 153 135 150

 Bruttoadministration 5.755 5.265 5.942 5.732

531  Renteudgifter 1.050 2.248 700 840

6.805 7.513 6.642 6.572

531  Tilskud til afdelinger 0 300 0 0

533  Henlæggelse til dispositionsfonden 17.000 15.632 16.000 16.000

541  Særlige aktiviteter ifm. Årsfest/jubilæum 140 625 750 180

551  Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 912 0 0

23.945 24.982 23.392 22.752

601  Administrationsbidrag, pr. afdeling (13%) 756 756 756 756

601  Administrationsbidrag, pr. lejemål (65%) 3.576 3.953 3.951 3.719

601  Adm.bidrag, sideaktivitetsafdelinger (1%) 50 50 50 50

602  Lovmæssige gebyrer (11%) 712 641 607 616

606  Byggesagshonorar, forbedringer (10%) 661 250 578 591

 Indtægter før renter og bidrag 5.755 5.650 5.942 5.732

603  Renteindtægter 1.050 2.775 700 840

6.805 8.425 6.642 6.572

604  Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 17.000 15.632 16.000 16.000

611  Tilskud fra arbejdskapital ifm. Årsfest/jubilæum 140 925 750 180

621  Årets underskud 0 0 0 0

23.945 24.982 23.392 22.752

Administrationsbidrag

Grundbidrag pr. boligafdeling 28.000 28.000 28.000
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Kapitel 1 
 

Navn, hjemsted og formål 
 

§ 1 
 

stk. 1 Boligorganisationens navn er: Bo42.  
 

stk. 2 Boligorganisationen har hjemsted i Bornholms Regionskommune. 
 

stk. 3 Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig egenkapital. 

 

§ 2 
 

stk. 1 Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje og administrere, vedligeholde og 

modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. 
 

stk. 2 Boligorganisationen kan udover den virksomhed, der er nævnt i stk. 1 udføre aktiviteter, som 

har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, 

som boligorganisationen har oparbejdet. 

 

 

Kapitel 2 
 

Boligorganisationens ledelse 
 

Repræsentantskabet 

 

§ 3 
 

stk. 1 Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. 
 

stk. 2 Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse og 1 repræsentant for hver 

afdeling, jf. §§ 9 og 13. Herudover har afdelinger med mere end 50 boliger yderligere 1 repræsentant pr. 

påbegyndt 50 boliger. De afdelingsvalgte repræsentant(er) skal være boliglejere eller myndige 

husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for boligorganisationens 

bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet. (flyttet fra stk. 8) 
 

stk. 3 Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold: 
 

 1) Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører/direktør 

   herunder af en almen administrationsorganisation. 

 2) Valg af revisor. 

  3) Boligorganisationens administrations- og byggepolitik. 

  4) Grundkøb. 

  5) Iværksættelse af nyt byggeri. 

 6) Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme. 

  7) Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme. 

 8) Ændring af vedtægterne. 

 9) Opløsning af boligorganisationen. 
 

stk. 4 Repræsentantskabet godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning. 
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stk. 5 Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende 

forhold vedrørende afdelingerne. 
 

 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme. 

 2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme. 

 3) Grundkøb. 

 4) Iværksættelse af nyt byggeri. 

 5) Nedlæggelse af en afdeling, opdeling eller sammenlægning af afdelinger. 

 6) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. § 17, stk. 3. 

 7) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden. 

 8) Pantsætning af afdelingernes ejendomme. 
 

stk. 6 Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de i stk. 5, nævnte 

områder til boligorganisationens bestyrelse. 
 

stk. 7 Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af bolig-

organisationens bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet. 
 

stk. 8 Formanden for boligorganisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet. 

(flyttes op til stk. 2) 

 

§ 4 
 

stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets 

afslutning. Dagsordenen for mødet skal omfatte følgende punkter: 
 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet. 

 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år. 

 4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. 

 5. Forelæggelse af budget til orientering. 

 6. Behandling af eventuelt indkomne beslutningsforslag. 

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 8. Valg af suppleanter. 

 9. Valg af revisor. 

 10. Eventuelt. 
 

stk. 2. Repræsentantskabet træffer på et ordinært repræsentantskabsmøde beslutning om, hvorvidt 

repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og næstformand for bestyrelsen. 

 

§ 5 
 

stk. 1 Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved 

brev til samtlige repræsentanter. En repræsentant kan indkaldes elektronisk. Indkaldelsen skal angive tid 

og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. 
 

stk. 2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når 

et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 25 % af repræsentanterne skriftligt 

anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, 

at anmodning herom er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med 

mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. 

Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentant-

skabsmøde, jf. dog § 9, stk. 6, 5. pkt. 
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stk. 3 Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængeligt for boligorganisationens 

lejere samtidig med, at repræsentanterne indkaldes eller kort tid derefter. 

 

§ 6 
 

stk. 1 Enhver repræsentant har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være 

indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødet. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentanterne 

senest 1 uge før mødet, jf. § 5, stk. 1. Forslag kan udsendes elektronisk. 

 

§ 7 
 

stk. 1 Hver repræsentant har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 8 
 

stk. 1 Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af 

repræsentanterne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Ved personvalg skal der altid være 

skriftlig afstemning. 
 

stk. 2 Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, 

hvis 2/3 af repræsentanterne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 

mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger, og på 

dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er 

for forslaget. 
 

stk. 4 Der udfærdiges et kort beslutningsreferat fra repræsentantskabsmødet, som underskrives af 

dirigenten og formanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for boligorganisationens lejere senest 6 uger 

efter mødets afholdelse. 

 

Bestyrelsen 
 

§ 9 
 

stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 
 

stk. 2 Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til bestyrelsen og 3 suppleanter for disse blandt 

boligorganisationens lejere og disses myndige husstandsmedlemmer.  
 

stk. 3 Ansatte i Bo42 vælger 1 medlem til bestyrelsen.  
 

stk. 4 Formand eller næstformand skal være beboere i boligorganisationen. 
 

stk. 5 Medlem af bestyrelsen kan ikke være: 
 

 1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune. 

 2) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt. 

 3) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene 

boligorganisationer i kommunen. 

 4) Direktør i boligorganisationen. 
 

stk. 6 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Halvdelen afgår hvert år. Afgangsordenen bestemmes 

for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt. 

Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt eller 

udpeget den pågældende. 
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stk. 7 Suppleanter vælges for 1 år og afgår således hvert år. Genvalg kan finde sted.  
 

stk. 8 Afgår et bestyrelsesmedlem indtræder en valgt suppleant. Findes ingen suppleant, indkaldes til 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 

stk. 9 Suppleant indkaldes, når et medlem udtræder permanent af bestyrelsen. 
 

stk. 10 Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 

 

§ 10 
 

stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen 

er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse 

og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. 
 

stk. 2. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug 

for styringsdialog med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen. 
 

stk. 3 Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for boligorganisationen og for dens enkelte 

afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet, jf. § 13, 

stk. 3/stk. 5 Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af 

afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære 

afdelingsmøder, jf. § 13, stk. 1. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget 

for boligorganisationen. 
 

stk. 4 Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører eller en direktør. 

Øvrige ansatte ansættes af direktøren. 

 

§ 11 
 

stk. 1 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når der 

skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Udover 

bestyrelsesmedlemmerne har tillige direktøren, og andre efter bestyrelsens beslutning herom, adgang til 

bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. 
 

stk. 2 Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængeligt for boligorganisationens lejere samtidig 

med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. 
 

stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 

medlemmer er til stede. 
 

stk. 4 Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. 

Står stemmerne lige, gør formandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget. 
 

stk. 5 Der udfærdiges et kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet. Referatet underskrives af 

formanden eller i dennes fravær næstformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for 

boligorganisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. 
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Kapitel 3 
 

Tegningsregel 
 

§ 12 
 

stk. 1 Boligorganisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede 

bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller 

næstformand, i forening med direktøren, hvis en sådan er ansat.  

 

stk. 2 Boligorganisationens bestyrelse kan meddele en direktør, herunder en administrationsorganisa-

tion, fuldmagt/prokura til at forpligte boligorganisationen og de enkelte afdelinger. 

 

Kapitel 4 
 

Afdelingernes ledelse 
 

§ 13 
 

stk. 1 Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk 

afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder, 

efter indflytning har fundet sted. 
 

stk. 2 Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De 

følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingsbestyrelsen. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers 

varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Efter aftale med en lejer kan indkaldelse af denne ske 

elektronisk. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.  
 

stk. 3 Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 5 og 6, omfatte følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og referent. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 

2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning for perioden siden sidste møde. 

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

5. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 

6. Eventuelt valg af repræsentanter til repræsentantskabsmødet. 

7. Eventuelt. 
 

stk. 4 Fremsætter mindst 50 % af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal 

godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens lejere efter reglerne i 

§ 16, stk. 5. 
 

stk. 5 Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. 

Er dette tilfældet besluttet skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et 

ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne 

tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og 

repræsentanter skal finde sted (valgmødet). Afholdes der to ordinære afdelingsmøder sker fremlæggelse 

af årsberetning på regnskabsmødet. 
 

stk. 6 Det afdelingsmøde, hvor der vælges afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beslutter, om 

afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen afdelingsformand, og 

om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentanter til repræsentantskabet. Har et 

afdelingsmøde besluttet at repræsentanter vælges af afdelingsbestyrelsen, har denne beslutning 

gyldighed indtil et senere afdelingsmøde efter forslag herom, træffer anden beslutning. 
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stk. 7 Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, når 

mindst 25 % af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, når der afdelingsmødet på 

et tidligere tidspunkt er har truffet beslutning herom, eller når boligorganisationens bestyrelse anmoder 

afdelingsbestyrelsen herom. 
 

stk. 8 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen 

skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 

2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af 

boligorganisationens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt 

ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk 

afdelingsmøde, jf. dog § 17, stk. 2. 

 

§ 14 
 

stk. 1 Afdelingsmødet kan beslutte at digitale værktøjer inddrages i afholdelsen af kommende 

afdelingsmøder. Det kan herunder besluttes, at afstemninger under anvendelse af et betryggende 

afstemningssystem kan foretages digitalt inden for en frist på højst 7 dage efter afholdelse af et 

afdelingsmøde. 
 

stk. 2 Det digitale værktøj, der anvendes skal være tilgængeligt for alle afdelingens beboelseslejere og 

disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover skal det digitale værktøj være tilgængeligt for enhver, 

der ifølge § 16, stk. 2, har adgang til afdelingsmødet. Disse må dog ikke have adgang til at deltage i 

eventuelle afstemninger. Andre end de i 1. og 2. punkt nævnte må kun have læseadgang til det digitale 

værktøj. Der må ikke ved anvendelsen af digitale værktøjer stilles krav om profil på sociale medier. 
 

stk. 3 Det er en betingelse for anvendelse af digitale værktøjer i afholdelsen af afdelingsmødet at: 
 

1) Forslag til behandling på afdelingsmødet tillige kan fremsættes ved brev eller e-mail. 

2) Opstilling af kandidater tillige kan ske på afdelingsmødet. 
 

stk. 4 Hvis der er truffet beslutning om, at afstemning kan ske digitalt efter afholdelsen af 

afdelingsmødet, er det yderligere en betingelse at: 
 

1) Afstemningstemaerne formuleres endeligt før afslutning af afdelingsmødet.  

2) Afstemning tillige kan ske ved brev inden for samme afstemningsperiode, som er fastsat for den  

digitale afstemning. Stemmesedler skal efter anmodning udleveres fra dagen efter 

afdelingsmødet og indtil fristen for afstemning udløber. 

3) Eventuelle afstemninger på afdelingsmødet foretages skriftligt. 

4) Alle stemmer optælles samtidigt umiddelbart efter afstemningsperiodens udløb. 

5) Det sikres, at ingen husstand kan afgive flere stemmer, end den har ret til efter vedtægterne. 
 

stk. 5 Der kan ikke begæres urafstemning om emner, hvor afstemning gennemføres efter stk. 1. 
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§ 14 15 
 

stk. 1 Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i 

afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke 

regnskabsmøde, jf. § 13, stk. 5, udsendes endvidere en beboervenlig udgave af det sidst godkendte 

årsregnskab. 
 

stk. 2 Har afdelingsmødet besluttet, jf. § 13, stk. 5, at afdelingens regnskab skal forelægges 

afdelingsmødet til godkendelse, udsendes en beboervenlig udgave af regnskabet for vedkommende 

afdeling til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære afdelingsmøde, hvor 

regnskabet skal godkendes. 
 

stk. 3. Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i 

afdelingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet. 

 

stk. 4. Efter aftale med en lejer kan materiale nævnt i stk. 1-3 og forslag jf. § 16 stk. 4, 4. pkt., 

udsendes til denne lejer elektronisk. 

 

§ 15 16 
 

stk. 1 Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige 

husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. 
 

stk. 2 Adgang har tillige boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne. 
 

stk. 3 Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet. Boligorganisationens ledelse kan 

ligeledes beslutte, at andre deltager i mødet. De personer, der er nævnt i stk. 2 og 3 har ikke stemmeret. 
 

stk. 4 Enhver, der ifølge stk. 1-3, har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet. Enhver, der 

ifølge stk. 1 og 2 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og 

til at tage ordet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være skriftligt og 

være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres for afdelingens 

boliglejere senest 1 uge før mødet. 
 

stk. 5 Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de 

tilstedeværende stemmeberettigede, jf. dog § 14. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse 

af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt 

afdelingens boliglejere, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har 

været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse 

af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde. 
 

stk. 6 Der udfærdiges et kort beslutningsreferat fra afdelingsmødet. Referatet underskrives af 

dirigenten og afdelingsformanden. Referatet gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter 

mødets afholdelse. 

 

§ 16/17 
 

stk. 1 Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse.  Afdelingsbestyrelsen 

skal bestå af mindst 3 medlemmer og have et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til 

afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. 
 

stk. 2 Afdelingsbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Afdelingsformanden afgår hvert andet år. Af 

afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Genvalg kan finde sted. Et 

afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet. 
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stk. 3 Suppleanter til afdelingsbestyrelsens vælges for 1 år og afgår således hvert år. Genvalg kan finde 

sted. 
 

stk. 4 Afgår et afdelingsbestyrelsesmedlem indtræder en af de valgte suppleanter. Findes ingen 

suppleant, indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde til valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter. vælges medlemmer til afdelingsbestyrelse på et afdelingsmøde. 

 

§ 17 18 
 

stk. 1 Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit 

hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funktioner, 

der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. 
 

stk. 2 Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage plejekrævende ældre, kan 

kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt 

beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. 
 

stk. 3 Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive 

afdelinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes 

beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse. 
 

stk. 4 Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet 

som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet. 

 

§ 18 19 
 

stk. 1 Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelings-

bestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab. 
 

stk. 2 Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse. 
 

stk. 3 Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og 

aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet 

kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og 

de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, såfremt 

afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse. Afdelingsmødet kan endvidere træffe 

beslutning om beboernes ret til at udføre forbedringer m.v. Beslutningerne herom fremgår af et 

råderetskatalog for afdelingen.  
 

stk. 4 Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 % af den gældende 

årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens lejere, hvis mindst 25 % af 

afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom. 
 

stk. 5 Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres efter 

forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger. 
 

stk. 6 Afdelingsmødet fastsætter en husorden og vælger vedligeholdelsesordning for afdelingen. 
 

stk. 7 Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til 

boligorganisationens ledelse. 
 

stk. 8 Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets 

kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper. 
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stk. 9 Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af 

ejendomsfunktionærer. 
 

stk. 109 Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der henhører under 

afdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens beboere efter reglerne i § 15, stk. 

3. 
 

stk. 1110Boligorganisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med 

udøvelsen af dennes funktioner. 
 

stk. 1211Ved en forretningsorden træffer afdelingsbestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af 

sit hverv. 
 

stk. 1312Der udfærdiges et kort beslutningsreferat fra afdelingsbestyrelsesmødet, som underskrives af 

afdelingsformanden. Referatet gøres tilgængeligt for afdelingens lejere på boligorganisationens 

hjemmeside senest 4 uger efter mødet afholdelse. 

 

Kapitel 5 
 

Valg af revisor 
 

§ 19 20 
 

stk. 1 Boligorganisationens og dens afdelingers regnskaber revideres af en godkendt revisor, der 

vælges på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges. 

 

Kapitel 6 
 

Årsregnskab 
 

 § 20 21 
 

stk. 1 Regnskabsåret for boligorganisationen og dens afdelinger er kalenderåret. 
 

stk. 2 Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for boligorganisationen og dens enkelte 

afdelinger. 

 

§ 21 22 
 

stk. 1 Hvis der er ansat en direktør, forelægger denne udkast til årsregnskabet for bestyrelsen. 
 

stk. 2 Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Hvis der er ansat 

en direktør, underskriver denne også regnskabet. 

 

§ 22 23 
 

stk. 1 Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og 

udskrift af revisionsprotokol senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til 

kommunalbestyrelsen. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden. 
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Kapitel 7 
 

Likvidation m.v. 
 

§ 23 24 
 

stk. 1 Likvidation af boligorganisationen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat 

herom for almene boligorganisationer. 
 

stk. 2 Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der 

er fastsat i medfør heraf. 

 
 

Vedtaget af boligorganisationens repræsentantskab på ordinært møde afholdt den 4. juni 2019. 

 

Bestyrelsens underskrift: 
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