
 ORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
– DAGSORDEN: 

1 Valg af dirigent 
Vi får en god mødeleder til at hjælpe os gennem mødet. 

1.1 Valg af mødesekretær 

1.2 Godkendelse af forretningsorden 

2 
Beretning for perioden siden sidste møde 
Her uddyber afdelingsbestyrelsen, hvad den har lavet, og du har mulighed for at 
kommentere og spørge ind til arbejdet. 

2.1 
Godkendelse af budget 
Det lyder måske kedeligt. Men er faktisk et meget vigtigt punkt. Det er nemlig i 
budgettet, du kan se, hvad dine huslejekroner går til. Budgettet, vi skal stemme om, 
er lavet af DOMI Boligs driftsafdeling i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. 

2.2 
Godkendelse af regnskab for afdelingens rådighedsbeløb 
Afdelingsbestyrelsen får hvert år stillet et beløb til rådighed for aktiviteter i 
afdelingen, møder mv. Regnskabet for rådighedsbeløbet bliver gennemgået og skal 
godkendes. 

3 
Indkomne forslag 
Husk: Du kan også stille forslag til ting, aktiviteter eller forbedringer, som du mener 
kan gøre en positiv forskel i afdelingen. Læs mere om, hvordan du stiller forslag på 
bagsiden af denne invitation 
Frist for aflevering af forslag er senest 14 dage før mødet. 

3.1 
Beslutning om afholdelse af regnskabsmøde 
Vi skal tage stilling til, om vi – udover dette afdelingsmøde – også efter regnskabets 
afslutning, skal holde et regnskabsmøde. 

4 
Valg til afdelingsbestyrelsen 
Det er beboerne, der vælger afdelingsbestyrelsen, og alle beboere i afdelingen kan 
stille op til valget. Inden valget skal vi på mødet tage stilling til, hvor mange 
medlemmer og suppleanter der skal vælges til bestyrelsen, samt beslutte om 
formanden skal vælges på mødet, eller om bestyrelsen selv skal konstituere sig. 
 
Herefter foregår valget således: 
Valg af formand til afdelingsbestyrelsen 
Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 
Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 
 
På næste side kan du se, hvem af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der er på 
valg. 
 
Efter valget til afdelingsbestyrelsen er der valg til øvrige poster. 

5 
Valg af repræsentantskabsmedlemmer 
Inden valget skal vi på mødet tage stilling til, om vores 
repræsentantskabsmedlemmer skal vælges på mødet, eller om bestyrelsen selv 
skal konstituere sig. 
 
Afdelingen har 2 repræsentanter i DOMI Boligs repræsentantskab. 
Repræsentantskabet er den øverste myndighed i boligorganisationen. 

6 
Eventuelt 
Vi kan ikke beslutte noget under dette punkt. Men det er en god anledning til at få 
snakket om ting i afdelingen. 

 
Husk, at din husstand har 2 stemmer, uanset hvor mange I møder op. 
 


