
EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
I HEDEMARKEN



1.Velkomst og valg af dirigent

2.Valg af stemmeudvalg og referent

3.Gennemgang af helhedsplan

4.Afstemning

DAGSORDEN



VALG AF DIRIGENT

Afdelingsbestyrelsen
foreslår

Kundechef

Søren Holm



VALG AF REFERENT OG 
STEMMEUDVALG

Afdelingsbestyrelsen foreslår 

Louise fra ejendomskontoret 

som referant



GENNEMGANG AF
HELHEDSPLANEN

RENOVERING

GENHUSNING

ØKONOMI
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AFSTEMMNIG





Hvad indeholder helhedsplanen?

Etagehusene:

Altaner til alle lejligheder 1.-3.sal inkl. Ny altandøre.

Nye tage med efterisolering og solceller.

Efterisolering af lette facader med nye facade overflader.

Hulrumsisolering af murede facader og ny sokkelisolering.

Renovering af indgangspartier herunder nye glaspartier, 

efterisolering og ny dør

med dørtelefon ind til opgange.

Maleristandsættelse af opgange.

Nye faldstammer og eftergang af eksisterende 

ventilationsanlæg.

Etablering af nye helt renoverede tilgængelighedsboliger i 

8 opgange fordelt på 8 blokke.

Nye køkkener, nye vinduer og havedøre i opholdsrum, 

efterisolering og etablering af

boligventilation i stueboliger.

Retablering af haver/udearealer ved blokkene inkl. nye 

hegn.

Rækkehusene:

Nye tage med efterisolering og solceller.

Efterisolering af lette facader med nye facade overflader 

og sokkelisolering.

Nyt vindue i køkken.

Hulrumsisolering af murede gavle og ny sokkelisolering.

Nye emhætter med aftræk til facade.

Nye indgangspartier.

Opgradering af værn på adgangstrapper og altaner.

Udearealer:

Forlængelse af sti, nord for blok 13 mod øst.

Gennembrydning af garagerne mod Hedemarksvænges 

parkeringsplads og etablering

af ny stiforbindelse mod øst.

Etablering af nye affaldsøer og renovering af 

parkeringsgårde.

Opgradering og omlægning af stier ved den Grønne og 

Røde plads. 

Nye opholdsfelter til at afløse de, der nedlægges ved 

opgangene. 

Etablering af ny cykelparkering. 

Ny belysning. 



“Tak for et godt møde 

kom godt hjem



FULDMAGT

”Boligorganisationens øverste myndighed kan træffe beslutning om, hvorvidt 
der i vedtægterne skal indsættes en bestemmelse om, at der kan afgives 
stemmer ved fuldmagt. 

Som udgangspunkt er beboerdemokratiet i de almene boliger et ”fremmøde-
demokrati”, og ubegrænset adgang til at stemme ved fuldmagt kan have 
uheldige konsekvenser for den demokratiske debat. 

I Boligselskabet AKB Albertslunds vedtægter er der ikke givet mulighed for 
at afgive stemme via fuldmagt



REGLER FOR URAFSTEMNING PÅ AFDELINGSMØDET

Til beskyttelse af mindretal findes reglen i lov om almene boliger m.v. 
§§ 36, stk. 1, og 37, stk. 3, som bestemmer, at 25 % af deltagerne i et 
afdelingsmøde kan kræve urafstemning blandt samtlige beboere.

Reglen gælder dog kun, hvis det drejer sig om vedtagelse af budgettet, 
eller hvis der på afdelingsmødet træffes beslutning om iværksættelse 
af arbejder eller aktiviteter, der vil medføre en lejeforhøjelse på mere 
end 15 %



ADGANG TIL AFDELINGSMØDET

§ 18. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens
boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2
stemmer uanset husstandens størrelse.

Stk. 2. Adgang har tillige boligorganisationens ledelse og repræsentanter for
denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet.
Organisationens ledelse kan ligeledes beslutte, at andre kan deltage i mødet.
De personer, der er nævnt i 1.-3. pkt., har ikke stemmeret.

Stk. 3. Enhver, der ifølge stk. 1 og 2 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at
tage ordet. Enhver, der ifølge stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., har adgang til
afdelingsmødet, har ret til få et angivet emne behandlet på mødet. Forslag, der
ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være
afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres
for afdelingens boliglejere senest 1 uge før mødet.



ADGANG TIL AFDELINGSMØDET

§ 18. Stk. 4. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt
stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, jf. dog § 16.
Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til
behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning
blandt afdelingens boliglejere, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer
uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny
urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinært,
obligatorisk afdelingsmøde.

Stk. 5. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet
underskrives af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af
protokollen skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter
mødets afholdelse.


