
Hedemarkens afdelingsbestyrelse, 
Hedemarksvej 6,1. 2620 Albertslund 

FORRETNINGSORDEN 2020 

 
Bestyrelsen konstituerer sig med Formand og 
næstformand samt forretningsudvalg. 

Forretningsudvalget udgør samtidig 
budgetkontrol. 
 
Bestyrelsen vælger 4 medlemmer samt 3 
suppleanter til repræsentantskabet i 
boligselskabet AKB Albertslund. 

Valget foretages hvert år inden regn-skabsmødet. 
(forår) 
 
Afdelingsmødet (Regnskabsmødet) skal hvert år 
bemyndige afdelingsbestyrelsen til at foretage 
valget af repræsentantskabsmedlemmer. 
Formanden vil automatisk være valgt til 

repræsentantskabet. For øvrige medlemmer og 

suppleanter til repræsentantskabet, vil valget ske 
efter tilsvarende regler som gælder for øvrige 
valg. 
 
Forretningsudvalget består af formanden og 
næstformanden. 

Forretningsudvalget sikrer udførelsen af 
bestyrelsens beslutninger og løbende 
ekspeditioner. 
 
Housemaster sørger for det praktiske til ab 
møderne 

Ved alle andre møder står udvalgene selv for det 
praktiske.  
 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til konkrete 
opgaver. 

 
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, i dennes 

fravær af næstformanden, desuden vælges en 
dirigent. 
 
Afdelingsbestyrelsesmøderne afholdes den 3. 
mandag i hver måned på Hedemarksvej 6,1. Dog 
ikke i skolernes sommerferie, i tilfælde af 
helligdage flyttes mødet. 

Afdelingsbestyrelsesmøderne starter kl. 18.00 og 
er åbne for alle beboere i Hedemarken. 
Beboere har dog ikke taleret, stemmeret eller 
mødepligt. Der er lukket møde i personsager. 
Suppleanter deltager i afdelingsbestyrelses-
møderne, og får tilsendt materiale. Suppleanter 

har taleret, men ikke stemmeret. 
Suppleanter indkaldes i tilfælde af længere tids 

fravær, f.eks. sygdom eller dødsfald, af ordinære 
medlemmer. 
 
Medarbejder fra ejendomskontoret eller dennes 
afløser, skriver referat af bestyrelsesmøderne. 

Dette udsendes elektronisk til alle 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
samt ejendomskontoret, senest fredagen før 
næste møde. 

Det tilsigtes, at afdelingsbestyrelsesmøderne 
afsluttes senest kl.21.30. 

 
Godkendte referater offentliggøres på 
hjemmesiden.  
 
Forslag til dagsorden udsendes elektronisk  
senest fredagen før mødet.  

Dagsordenen godkendes ved mødets start og alle 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
samt ejendomskontor kan stille forslag til 
behandling på møderne. 
 
Referatet er et beslutningsreferat. 
 

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning 

og afgøres ved simpelt stemmeflertal. 
Ved personvalg er der hemmelig skriftlig 
afstemning.  
Hvis et AB medlem ønsker, skal der være 
hemmelige afstemning. 
Ved stemmelighed tæller formandsstemme for 2 

 
Dagsordenen skal minimum indeholde:  
Orientering fra formanden og gennemgang af 
post,  
Orientering fra ejendomslederen,  
Spørgsmål til/fra bestyrelsen,  

Orientering fra udvalg,  
Bevillinger  
Eventuelt.  
 
Efter punktet ”Eventuelt”, afholdes punktet 

”Lukket møde” hvis relevant. (Ved personsager 
og lignende.) 

 
Formandens rådighedsbeløb indsættes på en 
konto i Nordea. 
 
Bestyrelsen har tavshedspligt i personsager og 
sager fra lukket møder. 
 

Ekstraordinære møder kan indkaldes af 
forretningsudvalget med 3 dages varsel. 
 
Et flertal af bestyrelsen skal være til stede for at 
være beslutningsdygtigt. 
 

 
 

Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 21. 
september 2020. 


