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§ 1 INDLEDNING. 

 
 
Denne forretningsorden supplerer Ballerup Ejendomsselskabs vedtægter, og den udformes og ændres 
alene ved afdelingsbestyrelsens beslutning. 
 
Afdelingsbestyrelsen består af 7 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. 
 
Afdelingsbestyrelsen udøver sin virksomhed på møder. 
 
Afdelingsbestyrelsens opgaver og beføjelser fremgår af gældende lovgivning. 
 
Afdelingsbestyrelsen arbejder indenfor de godkendte budgetter. 
Suppleanterne sidestilles med ordinære afdelingsbestyrelsesmedlemmer i næsten alle forhold, med 
følgende undtagelser: 

• Suppleanter har ikke stemmeret 
• Ordinære afdelingsbestyrelsesmedlemmer har førsteret til kurser. 
• Suppleanter kan ikke disponere over penge. 
• Suppleanter får ikke udleveret PC udstyr og mail. adr. 
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§ 2 KONSTITUERING OG MØDEPLANLÆGNING. 
 
 
Afdelingsbestyrelsen holder møde senest 4 uger efter der har været afdelingsmøde med valg. Mødet ledes 
af formanden. På dagsordenen skal der være: 
 

a. Forslag til (evt. nødvendige) ændringer af denne forretningsorden og godkendelse heraf. 
b. Valg kasserer. 
c. Valg af repræsentanter til repræsentantskabet. 
d. Valg til div. Udvalg samt formand for disse. 
e. Mødefrekvens. Der skal afholdes møde stort set hver mdr. 1 rullende hverdage., 

kvarterbestyrelsesrådsmøder mm. Fastsætter selv møder. 
f. Afdelingsleder og Driftslederassistent deltager som punkt 1 ved hvert bestyrelsesmøde, efter aftale 

med afdelingens formand 
 
Nyvalg til eller udskiftning på tillidsposter kan kun ske i det forum, som har valgkompetencen.  
 
Resultatet af konstitueringen offentliggøres på Hjemmeside og i udhængsskabe og meddeles 
ejendomskontoret, Afdelingsleder og Driftslederassistent 
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§ 3 DELTAGERE I AFDELINGSBESTYRELSESMØDET 
 
 
Lukkede afdelingsbestyrelsesmøder – afdelingsbestyrelsens møder er generelt lukkede møder. 
 
Afdelingsbestyrelsen kan beslutte om møderne skal være åbent. 
 
Afdelingsbestyrelsen kan invitere til deltagelse i mødet, evt. alene til et bestemt dagsordenspunkt. 
 
 
Sager af fortrolig karakter kan kun behandles af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne og disses 
suppleanter samt evt. indbudte fra Ballerup Ejendomsselskab, administrationen o.a. med direkte 
relation til sagen. 
 
Kun ordinære medlemmer af afdelingsbestyrelsen har stemmeret. 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 4 INDKALDELSE AF SUPPLEANTER. 
 
 

Der indkaldes suppleanter for et medlem ved længere tid fravær pga. sygdom, rejser og lignende, 
hvis fraværet forudses at vare mindst 3 måneder. 
 
Hvis et medlem flytter fra afdelingen eller udtræder af afdelingsbestyrelsen, indtræder suppleanten 
i stedet.  
Hvis det drejer sig om formanden, gennemføres nyvalg snarest muligt – og senest ved næste 
ordinære afdelingsmøde. 
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§ 5 INDKALDELSE TIL AFDELINGSBESTYRELSESMØDER. 
 
 
Formanden indkalder til møde med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af dagsorden. 
 
Fristen kan fraviges ved hastesager. Mødet skal afholdes inde 1 uge, hvis mindst 2 medlemmer i øvrigt 
forlange det skriftligt med angivelse af dagsordenpunkt.  
 
Dagsorden sendes til alle, der skal deltage i mødet. Materiale til dagsordenspunkter skal udsendes sammen 
med dagsordenen, hvis sagen kræver større forberedelser, dog kun til medlemmer af afdelingsbestyrelsen, 
suppleanter og direkte implicerede. 
 
Dagsorden udsendes alene via e-mail 
 
Eventuelt afbud skal meddeles formanden tidligst muligt. 
 

 
 
 
 

§ 6 DAGSORDENEN 
 

STK. 1 GENERELT 
 
Punkter, hvortil der er inviteret gæster, placeres tidligt på mødet. 
 
Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest 9 dage før mødet ( se dog §.8). 
 
Der kan ikke træffes beslutninger i sager af væsentlig karakter eller større økonomisk betydning hverken på 
afdelingsbestyrelses - eller udvalgsmøder, forinden sagen med bilag eller kommentar har været offentliggjort 
i en dagsorden. Se også §.8. 
 
Dagsorden til lukkede afdelingsbestyrelsesmøder og udvalgsmøder udsendes pr. mail til bestyrelsen, 
suppleanter, Afdelingsleder og Driftslederassistent 5 dage før mødet. 
 
Dagsorden opdeles i lukkede og åbne punkter. Den åbne del sendes til Ejendomskontoret for 
offentliggørelse. 
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Stk. 2 LUKKEDE AFDELINGSBESTYRELSESMØDER 
 
 

Dagsordenen til ordinære møder skal minimum indhold følgende punkter: 
 

• Godkendelse af dagsorden 
• Godkendelse af referat af sidste møde 
• Budgetopfølgning (på hvert møde) 
• Sager til drøftelse og beslutning 
• Opfølgning af tidligere sager 
• Nyt/ meddelelser fra formanden, funktionærer og andre. Herunder bl.a. den daglige drift. 
• Div. Udvalg 
• Opgavelisten 
• Referat fra møder ud huset 
• Punkter til næste mødes dagsorden 

 
Godkendelse af referatet ved afslutning af hvert bestyrelsesmøde, når det er muligt. 
 
Senest på det sidste afdelingsbestyrelsesmøde før det afdelingsmøde, hvor der aflægges beretning, 
godkendes denne af afdelingsbestyrelsen. 
 
Senest på det sidste afdelingsbestyrelsesmøde før det afdelingsmøde, hvor der fremlægges budget, 
godkendes dette af afdelingsbestyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
Stk. 3 UDVALG 

 
 

Udvalgene udarbejder selv dagsordener.  
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§ 7 MØDELEDELSE. 
 
 

Mødet ledes af formanden eller dennes stedfortræder 
 
Referent vælges på mødet og kan gå på omgang blandt bestyrelsesmedlemmerne. 

 
Der kan afviges fra dagsordenspunkternes rækkefølge, hvis formanden/ stedfortræderen / bestyrelsen 
skønner det hensigtsmæssigt. 
 
Deltagerne får ordet i den rækkefølge, hvori de melder sig. 
 
Mødet tilstræbes at slutte senest kl. 21.00. 
 
Dagsordenpunkter, som må udskydes, optages tidligt på næste mødes dagsorden. 
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§ 8 BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNINGER 
 
 

Afdelingsbestyrelsen forestår den overordnede drift af afdelingen herunder godkendelse af udvalgenes 
beslutninger. 
 
Intet afdelingsbestyrelsesmedlem eller udvalg har større kompetence, end der er blevet tillagt ved 
beslutning på et afdelingsbestyrelsesmøde subsidiært afdelingsmøde. 
 
Beslutninger træffes ved, mindst 4 medlemmer er enige om en beslutning. 
 
Ved stemmelighed udsættes sagen til næste møde. 
 
Der kan kun træffes afgørelse i sager, der er anført i dagsorden. 
 
Der kan dog træffes beslutninger i haste sager, selv om disse ikke er optaget på dagsordenen, hvis mindst 4 
medlemmer er til stede. 
 
Beslutninger i hastesager kan træffes af 4 enige afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
 
En sag er hastende, når 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er enige herom. 
 
Tidsfaktor og eller økonomi må da ikke være af væsentlig betydning. 
 
Mailsystemet skal kunne bruges til at træffe beslutninger. Der indskærpes derfor, at alle åbner deres 
post daglig og besvarer de spørgsmål, der stilles. 
 
Ethvert medlem af afdelingsbestyrelsen kan fortage købe indenfor en ramme af 1.000,- kroner, efter 
forudgående aftale med Formanden eller Kassereren. 
 
Der skal vedlægges kopi af bilag til referat på alle enkelt disponeringer der overstiger 500,- kroner, og 
dispositionen/ købet godkendes af afdelingsbestyrelsen. 
 
Ved enkeltdispositioner der ligger under 500,- kroner skal afdelingsbestyrelsesmedlemmet aflevere bilag 
direkte til kasserer. Kasserer er ansvarlig for, at de til enhver tid gældende regler er fulgt. 
 
En undtagelse fra dette er fortæring der er indkøbt til møder. Hvis dette beløb overstiger 500,- skal bilag 
afleveres direkte til kasserer. kasserer er ansvarlig for, at de til enhver tid gældende regler er fulgt. 
 
Alt som konteres direkte til KAB, skal godkendes af afdelingsbestyrelsen før det sendes til KAB  
Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal holdes, såfremt mindst 2 medlemmer af afdelingsbestyrelsen 
fremsætter ønske herom med angivelse af skriftlig, motiveret dagsorden. Mødet skal afvikles inde 8 dage 
efter anmodningen, og dagsorden skal udsendes senest 3 dage før mødet. 
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URAFSTEMNING / HØRING 
 
 

Hvis mindst 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen skriftlig ønsker en sag til urafstemning eller hørring i 
afdelingen skal dette efterkommes, hvis det ligger inden for bestyrelsens kompetence. 
 

 
 

§ 9 REFERAT AF AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 
 
 

Der udarbejdes referat med kort redegørelse for det enkelte dagsordenpunkt og den trufne beslutning. 
 
Hvis et medlem af bestyrelsen, er uenig i en truffet beslutning Afdelingsleder og Driftslederassistent har 
vedkommende ret til at få sit standpunkt og en begrundelse herfor anført i referatet. 
 
Formanden orienterer driftschefen om de trufne beslutninger. Der træffes aftale om, hvem der orienterer 
implicerede, der ikke var til stede, om de trufne beslutninger. 
 
Referatet udsendes senest 8 dage efter mødet. Referatet fremlægges til godkendelse på næste møde.  
Der laves et ekstra åbent referat der sendes beboerbladet/hjemmesiden for offentliggørelse. 
 
Referatet udsendes til de, der ifølge § 6 skal have dagsorden samt til øvrige mødedeltager. 
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§ 10 NEDSÆTTELSE AF UDVALG OG LIGNENDE 
 
 
Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte udvalg o. lign. til varetagelse af bestemte opgaver. Udvalgets opgaver 
Formuleres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, som har den endelige kompetence. 
 
I hvert udvalg- nedsat af afdelingsbestyrelsen- skal der sidde mindst 2 medlemmer af afdelingsbestyrelsen. 
 
Udvalgsmøderne kan være åbne for beboere og andre med tilknytning til afdelingen, men uden stemmeret. 
Udvalgsmøder holdes når udvalgene planlægger disse. 
 
Posten som tovholder besættes på det konstituerende møde og altid af et medlem fra afdelingsbestyrelsen. 
 
For udvalget for det beboersocialeformål (BSU) gælder følgende særlige regler: 
 

 
• Det beboersociale udvalg vælger på sit årsmøde 5 -7 medlemmer med 2 års valgperiode, første 

møde afgør 1 og 2 år. 
 

• Formanden vælges direkte på årsmøde. 
 

• Udvalget konstituerer sig selv med næstformand og kasser (begge poster bør besættes af 
medlemmer uden for afdelingsbestyrelsen.) 

 
• Udvalget får et fast beløb 105.000 til rådighed pr. år til deres aktiviteter. Beløbet fastsættes på 

afdelingens af årsmøde, og fremgår af afdelingens budget. Det er alene udvalget der fastsætter 
priser for deltagelse i deres arrangementer. Udvalget kan også sælge øl, vand, vin etc. som en del af 
deres aktiviteter. Overskud fra disse aktiviteter bruges til arrangementer til gavn for beboerne. 

 
• Udvalget er afdelingens bestyrelses rådgivere med hensyn til driften af beboerlokalerne på 

Bondegården samt fordelingen af disse, efter aftale med brugerne. 
 

• Udvalget og dets kasser er ansvarlig for evt. spørgsmål til Lundegården ordinært årsmøde, at de 
regler der er aftalt med udvalgets årsmøde, udvalget skal ikke have godkendt deres aktiviteter af 
afdelingsbestyrelsen, de er alene ansvarlig for deres årsmøde. 
 
 

• Udvalget laver deres egen forretningsorden og føre selv referart over deres møder. 
 

 
 Udvalget afholder møder efter behov. Mht. mødeindkaldelse, dagsorden, mødeledelse og referat gælder 
samme regler som for afdelingsbestyrelsen. 
 
Udvalgets formand er pligtig til at orientere afdelingsbestyrelsen på førstkommende 
afdelingsbestyrelsesmøde om udvalgsmødets hovedindhold (herunder budgetopfølgning) samt fremsende 
bilag på eventuelle ting, der ønsker behandlet / godkendt på afdelingsbestyrelsesmødet (min. 14 dage før 
mødet). For Bondegårdsrådet refererer afdelingsbestyrelens medlem. 
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§ 11 AFDELINGSBESTYRELSEN UDADTIL 
 
 

Afdelingsbestyrelsen kan ikke på egen hånd indgå aftaler, som binder afdelingen juridisk eller økonomisk 
udadtil. 
 
Formanden for afdelingsbestyrelsen er pligtig til at orientere afdelingsmødet samt bestyrelsen på 
afdelingsbestyrelsesmøder om afdelingens drift. 
 
Markvandring. Mindst en gang om året skal afdelingsbestyrelsen sammen med afdelingsleder og 
driftschefen gennemgå afdelingen og behandle de fremsatte forslag om vedligeholdelsesarbejde, 
ændringer og nyanskaffelser. 
 
Kvarter med kvarters bestyrelse underrettes om dato og klokkeslæt via e mail. Og direkte til 
kvarterbestyrelserne. 
 
Forhold til kvarterbestyrelser, mindst en gange om året indkaldes afdelingsbestyrelsen  
 
kvarterbestyrelsen til fælles møde, kvartebestyrelssesrådsmøde. Afdelingsbestyrelsen udpeger en 
mødeleder og en referent. 
 
Klager over beboer skal være fremsat skriftligt og kan da behandles efter følgende retningslinjer:  
 

• Klager indgives til driftschefen, som behandler sagen i samarbejde med afdelingsbestyrelsens 
formand 
 

• Gentagene klager overgives til KAB til videre behandling 
 
 

Afdelingen har en flagstang, hvorfra man har mulighed for at flage ved særlige lejligheder. Se nærmere 
beboerblad, Hjemmeside.  
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§12 HABILITET 
 
 
Medlemmer af afdelingsbestyrelsen og disses suppleanter skal udfylde den habilitetserklæring, der 
fremsendes fra KAB, og straks meddele eventuelle efterfølgende ændringer til KAB. 
 
 
 

§ 13 TAVSHEDSPLIGT 
 
 
Medlemmer af afdelingsbestyrelsen og disses suppleanter har tavshedspligt vedr. behandling af  
personsager, modtagne henvendelser om andre beboer samt sager af fortrolig karakter. 
 
Emner, der behandles på afdelingsbestyrelsens møder er principielt omfattet af tavshedspligten. 
Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at enkelte forhold frit kan refereres. 
 
Tavshedspligten gælder også for personer, der deltager i afdelingsbestyrelsens lukkede møder. 
 
Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af afdelingsbestyrelsen eller efter endt hverv. 
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§ 14 AFDELINGSBESTYRELSENS RÅDIGHEDSBELØB MM. 
 
 
Kassereren forvalter rådighedsbeløbet efter afdelingsbestyrelsens anvisninger og fremlægger regnskab til 
godkendelse, når bestyrelsen finder det nødvendigt – dog senest på det sidste møde inden afdelingsmødet. 
 
 
Hvervet som afdelingsbestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan de med hvervet forbundne udgifter dækkes 
efter ansøgning, som foreligger før forbrug. 
 
 
Afdelingsbestyrelsesmedlemmers, suppleanter og andre aktive beboeres deltagelse i kurser og 
konferencer, for hvilket der skal betales deltagergebyr, skal forud drøftes og godkendes på et 
afdelingsbestyrelsesmøde. 
 
Deltagergebyr, anden kursusafgift og transport for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og andre 
aktive beboer betales af Ballerup Ejendomsselskab subsidiært af afdelingsbestyrelsen efter gældende 
regler. 
 
Kørsel i egen bil for afdelingen refunderes efter statens takster. 
 
Kørselsgodtgørelse: der refunderes billigste offentlige takst; ved megen bagage kan man tage taxa mellem 
hjemmet og Ballerup station samt mellem bestemmelsesmål og nærmeste station – tur/ retur. 
 
Lommepenge: 100 kr. /dag, hvis man er væk minimum 8 timer den pågældende dag. Man lægger selv ud, 
og der refunderes kun mod regning. 
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GAVER: 
 

Afdelingen / afdelingsbestyrelsen giver gaver o. lign ved: 
 
Personers fødselsdage – markante og aktive personer omkring afdelingen giver generelt op til 800,- kr. ved 
50- 60- 70- 75- 80- 90- 100 års fødselsdag. 
 
Alle beboere, der fylder 100 år, får gave. 
 
Personers jubilæer – markante og aktive personer omkring afdelingen gives generelt op til 500,- kr. ved 25- 
40- 50- års jubilæer. 
 
Afdelingers jubilæer- Der gives gave ved 25- 40- 50- års jubilæer. Beløb tages op fra sag til sag. 
 
Ved bryllup samt sølv- guld- og andre runde bryllupper generelt op til 800,- kr. til medlemmer af 
bestyrelsen og disses suppleanter. 
 
Begravelse / bisættelse generelt op til 250,- kr. til markante og aktive personer omkring afdelingen. 
 
Ved udtrædelse af afdelingsbestyrelsen/ tillidspost generelt op til 600,- kr. (dog ikke suppleanter).  
 
Fratrædelse af personale i Ballerup Ejendomsselskab og KAB tages op individuelt, dog max 500,- kr.  
 
For goodwill aftales det individuelt. Typisk i størrelsesordenen et par flasker vin. 
 
Julegaver til ejendomskontor servicemedarbejder 400,- kr. 
 
Julegaver til bestyrelsesmedlemmer 500,- kr. 
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§ 15 IT – POLITIK (VI FØLGER BALLERUP EJENDOMSSELSKABS IT POLITIK) 
 
 
• Pc’er og andet it-udstyr afskrives over 3 år, hvorefter det er personlig ejendom. Dette betyder ikke 

at man automatisk efter 3 år får ny PC mm. 
 

• Hvis man træder ud af bestyrelsen inde for 2 år efter udstyret er stillet til rådighed skal det 
afleveres tilbage. 
 

• Hvis man træder ud mellem 2 og 3 år efter udstyret er udleveret, kan man købe det til en reduceret 
sum. 
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Denne forretningsorden er vedtaget på afdelingsbestyrelsesmøde d. 4. april 2018 

 

Carsten Bardram ______________________________________________________ 

Bjarne Kristensen _____________________________________________________ 

Gitte Bardram ________________________________________________________ 

Heidi Spangenberg ____________________________________________________ 

Kurt Sørensen ________________________________________________________ 

Bent Gregersen _______________________________________________________ 

Kenneth Solhof-Nielsen _________________________________________________    

 
 


