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ORGANISATION 

 

KVARTERBESTYRELSEN. 

 

Beboerne i et kvarter eller afdelingsbestyrelsen kan tage initiativ til at danne en 
kvarterbestyrelse. 

En kvarterbestyrelse består af et ulige antal medlemmer (minimum 3): 1 formand og 2 
menige bestyrelsesmedlemmer. 

Opgaver og valg følger reglerne i Ballerup Ejendomsselskabs vedtægter for 
afdelingsbestyrelser, idet kvarterbestyrelsens opgaver dog ikke omfatter tværgående opgaver 
og større renoveringsopgaver. 

Flere kvarterer kan godt samarbejde om fælles projekter. 

Samtidig skal kvarterbestyrelsen fungere som talerør mellem kvarteret og 
afdelingsbestyrelsen for at sikre et bedre samarbejde - samt en bedre “ånd” i Lundegården. 

Der er oprettet et kvarterbestyrelsesråd. Mindst 1 gange om året indkalder 
afdelingsbestyrelsen kvarterbestyrelserne til fælles møde i dette kvarterbestyrelsesråd. 

Ved nyvalg skal den konstituerede kvarterbestyrelse meddele afdelingsbestyrelsen, hvem der 
sidder i kvarterbestyrelsen. Det skal også fremgå, hvem der er formand, kasserer mm. 
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VALG AF KVARTERBESTYRELSE 

 

Mindst én gang om året indkalder kvarterbestyrelsen beboerne til møde for at vælge 
kvarterbestyrelse, samt for at godkende budget for næste år.  

a) Enhver husstand har 2 stemmer, og kan lade sig repræsentere på kvartermødet af 
maximalt 2 myndige personer.  

b) Stemmeretten kan udøves af enhver myndig person, tilmeldt husstandens adresse.  

c) Stemmeretten kan ikke udøves ved fuldmagt. 

d) Enhver myndig person som er tilstede og er tilmeldt husstandens adresse er valgbar og 
kan kandidere til kvarterets tillidsposter.  

e) Medlemmerne vælges for to år ad gangen, således at i et år er formand og 
bestyrelsesmedlem/-Mer på valg, næste år er alene et bestyrelsesmedlem/-
medlemmer på valg og så fremdeles. 

f) Suppleant vælges hvert år. 

g) Dette møde afholdes mellem d. 1/3 og 1/5.  
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KVARTERMØDE OG MØDEINDKALDELSE  

 

Uanset om der kræves godkendelse fra afdelingsbestyrelsen eller ej, gælder følgende: 

a) Et budget skal godkendes på et kvartermøde.  
b) Indkaldelse til mødet skal finde sted med mindst 4 ugers varsel, hvoraf det fremgår, at 

der er kvartermøde med følgende punkter på dagsordenen: 

• kvarterbudgettet skal godkendes der skal vælges til kvarterbestyrelsen – og 
hvilke poster, der er på valg 

• deadline for indkomne forslag 
c) 1 uge før mødet udsendes den endelige mødeindkaldelse, hvoraf dagsordenpunkterne 

fremgår – som minimum skal følgende være på dagsordenen: 

• kvarterbestyrelsens budgetforslag til debat og godkendelse (budgetforslaget 
medsendes) 

• indkomne forslag (forslagene medsendes) 

• valg til kvarterbestyrelsen – og hvilke poster, der er på valg, samt evt. hvem der 
ønsker genvalg, og hvem der ikke gør 

• valg af suppleanter 

• årsberetning 

• regnskab 

 

d) Budgetforslaget skal være udsendt til alle husstande i kvarteret minimum en uge før 
mødet. 

e) Mødeindkaldelse, budget, resultatopgørelse og referat skal afleveres til 
afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret senest d. 30. april. 

f) På mødet gennemgås budgettet for næste regnskabsår for kvarteret. Regnskabsåret går 
fra  
1. juli–30. juni. 

g) Budgettet med de prioriterede opgaver for kvarteret skal godkendes af beboerne ved 
almindelig stemmeflertal.  

h) Afdelingsbestyrelsen kikker på budgettet og godkender (forhåbentlig). 
i) Afdelingsbestyrelsen giver kvarterbestyrelsen samt ejendomskontoret besked på 

godkendelse. 
j) Afdelingsbestyrelsen giver ejendomskontoret en kopi af kvarterbudgettet. 
k) Hvis punkterne a-d er overholdt og hvis der ikke godkendelse fra afdelingsbestyrelsen 

ikke er nødvendig, er pengene automatisk frigivet d. 1. juli. 
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EJENDOMSKONTORETS ADMINISTRATION. 

 

Ejendomskontoret vil være kvarterbestyrelsernes kontakt i det daglige, ligesom budget og 
dispositionsregnskab styres fra ejendomskontoret. 

 

 

ARBEJDS- OG KOMPETENCEOMRÅDER. 

 

Budgettet og opgaver som det skal dække, skal tiltrædes af afdelingsbestyrelsen, før end 
udgifterne kan afholdes. 

Kvarterbestyrelsen træffer på baggrund af kvartermødets beslutninger og ønsker beslutning 
om forhold i kvarteret i samarbejde med ejendomskontoret. 

Arbejder eller opgaver der iværksættes skal være indeholdt i budgettet. 

I dette ligger, at kvarteret får afgørende indflydelse på prioriteringen af de opgaver 
ejendomsfunktionæren udfører i kvarteret. 

1 gang om året, vil kvarterbestyrelserne blive indkaldt til et fælles møde med 
afdelingsbestyrelsen/kvarterbestyrelsesrådet. 

Kvarterbestyrelsen kan ikke træffe beslutning i sager, der er fælles for hele Lundegården. 
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ØKONOMI  

ØKONOMISKE RAMMER 

 

Af de penge der er afsat på budgettet til kvarterne opdeles de i to puljer: 

 

1. En 13/20 del til fordeling efter ansøgning mellem de 19 kvarterer. 

a. Puljen søges af kvarterbestyrelsen, efter at ha fået godkendt et budget på det 
årlige kvartermøde. 

2. En 7/20 del til fordeling efter ansøgning mellem de 19 kvarterer til at støtte til bl.a. 
sociale arrangementer 

a. Disse midler søges ved, at kvarterbestyrelsen afleverer en ansøgning til 
afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret. Der er ingen formelle krav til 
ansøgningen, man skriver, at man f.eks. laver en sommerfest den og den dato, og 
at man søger tilskud til denne. Dvs. der er intet krav om detaljeret budget. 
Ansøgningsfristen for ekstra bevilling er d. 30. april. 
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RETNINGSLINJER FOR BRUG AF KVARTERETS RÅDIGHEDSBELØB 

 

a) Kvarterbestyrelserne kan have op til kr. 1.000,00 liggende i kontanter som 
rådighedsbeløb  

 

b) Ændring af kvarterets udseende – med f.eks. planter, hegn, maling, legeplads, pergola – 
er ikke tilladt uden afdelingsbestyrelsens godkendelse. 

c) Undtagelser: 

• Sommerblomster i eksisterende kummer er naturligvis undtaget. 

• Bede i kvarterets fællesarealer. 

• Sandkasser i kvarterets fællesarealer. 

• Opmaling af p-båse. 

d) Det er ikke tilladt at etablere fællesarealer i beboeres forhave, side- og/eller 
bagstykker. For side- og bagstykker er beplantning dog tilladt, hvis stykkerne er 
overgået til driften. Tal altid med ejendomsmesteren og/eller 
ejendomsmesterassistenten. 

e) Uden afdelingsbestyrelsens godkendelse kan kvartermidlerne benyttes til gavn for 
kvarteret – f.eks. til fortæring ved arbejdsdage og fester og til f.eks. redskaber, værktøj, 
telte, pavilloner, terrassevarmere, som kan benyttes af kvarterets beboere. 

f) Regnskabet for pengene bliver en del af kvarterets samlede regnskab, som aflægges på 
ejendomskontoret.  

 

Afdelingsbestyrelsen godkender ikke de enkelte ansøgninger, da ovenstående på forhånd 
er godkendt til øremærkede arrangementer. Midlerne går til udbetaling på 
ejendomskontoret ved forevisning af ansøgningen (ingen kontanter; der udleveres 
generelt rekvisition – i sjældne tilfælde check; tal med ejendomskontoret, inden der købes 
ind). 
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