
Forretningsorden for Allegårdens afdelingsmøde.

I § Afdelingsmødet vælger blandt de mødebe-
rettigede en dirigent. der leder forhandlin-

gerne l overensstemmelse med mødets

dagsorden og denne forretningsorden. Diri-

genten påser, at boligorganisationens ved-
tægter følges på mødet.

§ 2 Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg,
der bistår dirigenten ved afstemninger. An-

tallet af medlemmer i stemmeudvalget fast-
sættes af dirigenten. Stemmeafgivningen
sker ved håndsoprækning. Dirigenten kan

dog bestemme, at anden afstemningsform
skaJ anvendes, ligesom som afdelingsmødet
kan træffe beslutning om skriftlig
afstemning. Afdelingsmødets beslutninger

træffes på grundlag af almindeligt
stemme:t1ertal.

§ 3 Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på
dette bar afdelingens boliglejere og disses
myndige husstandsmedlemmer. Hver
husstand har 2 stemmer uanset husstandens
størrelse. Lejeren skal :fremvise beboerbrik

eller huslejekvittering ved fremmødet.

§ 4 Afdelingsmødet kan beslutte, at emner, der
er til behandling på mødet. skal afgøres
endeligt ved efterfølgende urafstemning
blandt afdelingens lejere. Ny urafstemning

om samme forslag kan tidligst finde sted,
efter at der på ny har været holdt ordinært,
obligatorisk afdelingsmøde. Emner, som
alene har været drøftet under punktet
"Eventuelt" på afdelingsmødet dagsorden,

kan ikke sendes til afstemning. Afstemnin-

ger, der er skriftlige og hemmelige, iværk-
sættes ved afdelingsmødets foranstaltning.

Hver husstand har to stemmer uanset stør-

relse. Afdelingsmødet fastsætter fristen for
afholdelse af urafstemningen.
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§ 5 En lejer kan kun stemme ved fuldmagt på
en anden husstands vegne. Fuldmagten skal
angive navnet på fuldmægtigen, være

skriftlig, dateret og forsynet med under-
skrift af lejeren, samt fremvise beboerbrik
eller huslejekvittering for denne. Fuldmag-

ten må ikke være betinget eller indeholde
begrænsninger eller instrnktioner med hen-
syn til stemmeafgivningen. Fuldmagten har

kun gyldighed for det ene møde.
§ 6 Alle valg sker ved skriftlig afstemning. Før

mødets begyndelse udleveres der stemme-
sedler.

§ 7 Den, som ønsker at ti ordet under forhand-
lingerne, henvender sig til dirigenten og
oplyser sit navn. Talerne får 0Idet i den
rækkefølge, de har 8J11DOdetom det. Dog

kan dirigenten - af hensyn til debattens af-
vikling ændre rækkefølgen. Talerne bør
fatte sig i korthed. Dirigenten og afde..
lingsmødet kan fastsætte begrænsning i
taletiden.

§ 8 Udenfor talerrækken skal dirigenten give
ordet til indlæg vedrørende mødets forret-

ningsorden og ledelse.
§ 9 Indlæg og forslag, der vedæra et dagser-

denspunkt, kan ikke fremsættes, når debat-

ten om punktet er afsluttet.
§ 10 Ændringsforslag skal motiveres af forslags-

stilleren under debatten og skal afleveres
skriftlig til dirigenten. Det indgår herefter i
debatten om hovedforslaget.

§ 11 Ved afstemning om bovedfurslag, hvortil

der er stillet ændringsforslag stemmes der

først om ændringsforslaget og der efter om

hovedforslaget, i givet fald med de ændrin-
ger, som måtte være vedtaget forinden.
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Til procedureforslag f.eks. forslag om
afvisning eller udsættelse af en sag, om
genoptagelse af en sag, om nedsættelse af
udvalg, om afslutning af debatten, om diri-
gentens fratrædelse, kan der ikke stilles
ændringsforslag.

l § 13 Afdelingsmødet vælger medlemmer til af-
delingsbestyrelsen. Valgbare er alle lejere,
disses ægtefæller eller hermed ligestillede
personer. Enhver mødeberettiget kan stille
op som kandidat til valget.

§ 14 Bestyrelsen konstituerer på efterfølgende
konstituerende møde senest 14 dage efter
afdelingsmødet. formand og næstfonnand.

§

m.v.
§ 15 Der skal stemmes på mindst en over

halvdelen af det antal, der skal vælges og
højst det antal, der skal vælges. Der skal
vælges 4 medlemmer af bestyrelsen, skal
der således mindst stemmes på 3 navne og
højst på 4 navne. Andet kan dog også være
foreskrevet, f.eks at alle navne på
stemmesedlen tæller med, medmindre
antallet af navne overstiger antallet af
personer, der skal vælges.

f .'i De ledige pladser i bestyrelsen besættes af
kandidaterne i den rækkefølge, stemmetal-
lene angiver. I tilfælde af stemmelighed
afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

§ 17 Afdelingsmødet vælger mindst 2
suppleanter for de valgte
afdelingsbestyre1sesmedlemmer.

Valget af suppleanter kan efter afdelings-
mødets bestemmelse ske enten samtidig
med bestyrelsesvalget eller ved en særlig
valgomgang. Hvis valget sker samtidig med
valget af afdelingsbestyrelsesmedlemmer,
bliver den eller de kandidater, der ikke op-
nåede valg til bestyrelsen, suppleanter i den
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rækkefølge, stemmetallene angiver. På
samme måde findes rækkefølgen ved sær-

skilt valg af suppleanter, Suppleanter
vælges for et år ad gangen. Genvalg kan
finde sted. En suppleant som indtræder i
afdelingsbestyrelsen i stedet et medlem, der
har varigt forfald, indtræder i medlemmers
resterende valgperiode, samt hvis et
bestyrelsesmedlem er forhindret

§ 18 Repræsentanter til repræsentantskabet væl-
ges direkte af afdelingsmødet. Funktionspe-
rioden for repræsentanter er et år. Genvalg
kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter for
afdelingens repræsentanter.

§ 19 Afdelingsmødet har tidligere truffet be-
slutning om § 14 og § 18, som derved er
gyldig indtil videre. På ethvert senere afde-
lingsmøde kan der stilles forslag om at æn-
dre en sådan beslutning om valg.

§ 20 Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere
afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets
kompetence på en række områder til en
eller flere beboergrupper. Opgavens ind-
hold og omfang bestemmes af afdelings-
mødet. Samtidig besluttes, hvilket rådig-
hedsbeløb gruppen skal disponere over til
den pågældende aktivitet. Grupperne har
pligt til at afgive rapport om sin virksomhed
og til at aflægge regnskab for afholdte ud-
gifter med tilhørende bilag.

§ 21 Vedtagelser, referat samt afstemninger skal
senest være tilgængelig 4 uger efter
afdelingsmødet Lægges på hjemmesiden
eller kan afhentes på ejendomskontoret.

vedtaget på afdelingsmødet den 5. februar 2013
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