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FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN 
 
  
 
 
 Kapitel 1.  Bestyrelsens beføjelser og ansvar 
 
§ 1 
Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af  organisatio-

nen. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter der til-
lægges organisationen og bestyrelsen i henhold til lov om 
almene boliger m.v. med tilhørende bekendtgørelser samt 
boligorganisationens vedtægter. 

 
 Stk. 2.  Bestyrelsen bestemmer den nærmere fordeling af  

opgaverne mellem bestyrelse og direktør  og fastsætter direk-
tørens forretningsorden og stillingsbeskrivelse, og vedtager 
boligorganisationens forretningsgange. 

 
 Stk. 3.  Bestyrelsen bør med passende mellemrum vurdere, 

om boligorganisationens daglige administration og drift sker 
i overensstemmelse med de gældende målsætninger, herun-
der at ønskværdige resultater nås, samt at sikre kvalitet og ef-
fektivitet i service og forvaltning. 

 
 Stk. 4.  Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens ledelse af  

organisationens virksomhed og påser, at den udøves på for-
svarlig måde og i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende regler for almen boligvirksomhed og organisatio-
nens vedtægter. 

 
 Stk. 5.  Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Afde-

lingscheferne ansættes og afskediges af  bestyrelsen efter ind-
stilling fra direktøren. 

 
§ 2 
Prokura m.v. Organisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved 

underskrift enten af  den samlede bestyrelse eller af  2 besty-
relsesmedlemmer, hvoraf  den ene skal være bestyrelsesfor-
mand eller næstformand, i forening med direktøren. 

 
 Bestyrelsen har, jfr. bilag 1, uddelegeret bemyndigelsen til at 

underskrive visse dokumenter. 
 
 Stk. 2.  Formanden og direktøren repræsenterer organisatio-

nen overfor offentligheden med mindre bestyrelsen i kon-
krete tilfælde træffer anden beslutning. 
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 Kapitel 2.  Bestyrelsesmøder. 
 
§ 3 Senest 2 uger efter det årlige ordinære repræsentantskabs-

møde holder bestyrelsen konstituerende møde og vælger 
næstformand, eventuelle udvalgsrepræsentanter og kontakt-
personerne til afdelingerne. 

 
 På samme bestyrelsesmøde fastsættes honoraret til bestyrel-

sesformanden og bestyrelsens øvrige medlemmer. 
 
Udvalg Stk. 2.  Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg, f.eks.: 
  Forretningsudvalg 
  Økonomiudvalg 
  Byggeudvalg 
  Lovudvalg. 
 
 De nedsatte udvalg refererer til bestyrelsen, som træffer be-

slutning i de forelagte sager. 
 De nedsatte udvalg kan i deres arbejde indkalde sagkyndig 

bistand, samt administrative medarbejdere efter aftale med 
direktøren. 

 
 Bestyrelsen udpeger desuden ansvarshavende redaktør for 

beboerbladet Alrum. 
 
Bestyrelsesmøder Stk. 3.  Bestyrelsesmøder afholdes normalt mindst 9 gange 

årligt ved et månedligt møde i månederne januar, februar, 
marts/april, maj, juni, august, oktober, november og decem-
ber. Yderligere bestyrelsesmøder, f.eks. vedrørende byggeri-
er, afholdes efter behov. 

 
 Beslutninger kan kun træffes på et bestyrelsesmøde. 
 
 Bestyrelsesmøder afholdes normalt den anden torsdag i hver 

måned.  
 
 Dagsordenen udarbejdes af  formanden og direktøren, og 

udsendes digitalt med 8 dages varsel til bestyrelsen og ledel-
sen. Samtidig med udsendelsen offentliggøres dagsordenen 
på boligorganisationens hjemmeside.  

 
Bestyrelsesmøde efter behov Stk. 4.  Bestyrelsesmøde indkaldt efter behov kan indkaldes 

til afholdelse på torsdage med dags varsel. Bestyrelsesmøder 
efter behov på andre dage end torsdage skal indkaldes med 
mindst 3 dages varsel. 
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Dagsordenen Stk. 5.  Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter: 
 
 1.  Valg af  mødeleder. 
 2.  Godkendelse af  protokollen. 
 3.  Orientering fra formand/kontaktpersoner/  
  administration. 
 4.  Revisionsprotokollen. 
 5.  Indstillinger til beslutning. 
 6.  Byggesager. 
 7.  Løbende sager. 
 8.  Punkter til kommende møder. 
 9.  Eventuelt, herunder godkendelse af  mødekalender samt  
  drøftelse af, hvilke beslutninger der snarest muligt efter  
  bestyrelsesmødet kan offentliggøres i et nyhedsbrev.  
 
 Byggesagerne kan udgå og i stedet behandles på særlige be-

styrelsesmøder vedrørende byggerier. 
  
 Hver sag skal anføres på dagsordenen som særskilt punkt.  
 
 Sager, der begæres på dagsordenen under pkt. 5, skal bilæg-

ges en skriftlig indstilling og/eller bilagsmateriale, som bely-
ser sagen. 

 
 Efter udsendelse af  dagsorden kan et forslag altid begæres 

optaget som et punkt på denne - senest ved bestyrelsesmø-
dets begyndelse. 

 
 Stk. 6. Direktøren deltager i mødet uden stemmeret. Ved 

behandlingen af  sager, der vedrører hans person, kan han 
ikke deltage. 

 
 Desuden kan administrationens afdelingschefer deltage i 

mødet uden stemmeret. 
 
 Bestyrelsen kan beslutte at lade særlige sagkyndige, herunder 

revisor, deltage i bestyrelsesmøderne. 
 
§ 4 
Beslutningsdygtighed Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næst-

formanden og yderligere mindst 3 af  bestyrelsens medlem-
mer er til stede. Mødeledelsen går på skift blandt bestyrel-
sens medlemmer. 

 
§ 5 
Afstemning Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmefler-

hed blandt de tilstedeværende. Hvis stemmerne står lige, er 
formandens stemme og i dennes fravær næstformandens 
stemme udslagsgivende. 
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§ 6 
Direktørens rolle På bestyrelsesmøder orienterer direktøren, jfr. pkt. 3 om 

organisationens virksomhed siden det sidste bestyrelsesmø-
de, og giver især orientering om, hvad der er passeret af  sær-
lig interesse for organisationen.  

§ 7 
Forhandlingsprotokollen Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol. Af  

denne skal fremgå navne på mødets deltagere og eventuelle 
afbud. Desuden skal angives indholdet af bestyrelsens be-
slutning vedrørende de enkelte sager. Protokollen/referatet 
udarbejdes af  direktøren, som kan medbringe sin sekretær til 
at forestå udarbejdelse af  referat. 

 
Uenighed Stk. 2.  Såfremt et eller flere medlemmer af  bestyrelsen eller 

direktøren ikke er enig i en beslutning, som bestyrelsen har 
truffet, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en 
kort begrundelse herfor indført i protokollen. 

 
 Stk. 3.  Bestyrelsesmedlemmerne skal senest 8 dage efter 

mødet have tilsendt referatet. Indsigelser og ændringsforslag 
til referatet fra medlemmer der har deltaget i mødet, frem-
sendes skriftligt eller digitalt senest 8 dage efter referatets 
modtagelse.  

 
 Stk. 4.  Referatet med eventuelle rettelser forelægges til god-

kendelse for bestyrelsen på det næstfølgende møde og un-
derskrives derefter af  bestyrelsesmedlemmerne. 

 
 Stk. 5. 8 dage efter referatets udsendelse til bestyrelsesmed-

lemmerne offentliggøres referatet på boligorganisationens 
hjemmeside. Et bestyrelsesmedlem kan, hvis der er rettelser 
til referatet, begære offentliggørelsen udsat til efter referatets 
endelige godkendelse på det næstfølgende bestyrelsesmøde. 

 
§ 8  
Inhabilitet Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i afgø-

relsen af  spørgsmål om aftaler mellem organisationen og 
den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme 
gælder aftaler mellem organisationen og tredjemand, herun-
der firmaer, foreninger og institutioner eller lignende, hvis 
vedkommende har en særinteresse heri. 

 
 Stk. 2.  Bestyrelsens medlemmer har en særlig pligt til at op-

lyse om deres mulige inhabilitet. Påstand om inhabilitet imø-
dekommes, såfremt et flertal blandt de tilstedeværende 
stemmer herfor, eller hvis inhabiliteten er indlysende efter 
vedtægternes og almenboliglovens bestemmelser. Et inhabilt 
erklæret medlem skal forlade lokalet under sagens behand-
ling og eventuel afstemning. 
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§ 9 
Informationsmateriale Følgende materiale skal udsendes til bestyrelsen: 
 
 Meddelelser fra Boligselskabernes Landsforening. 
 Budgetter. 
 Cirkulære/meddelelser til afdelingerne. 
 Referater fra udvalgsmøder, hvor der skrives referat. 
 Skrivelser fra Tilsynet. 
 Revisionsprotokollen udsendes af  revisionen til bestyrelses-

medlemmer på disses private adresse. 
 Kopi af  stævninger og domme. 
 Indkaldelse og referater af  afdelingsmøder. 
 Styringsdialograpport. 
   
 Informationsmaterialet udsendes i muligt omfang digitalt. 
 
 Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære fuldstændig arkivind-

sigt i en konkret sagsbehandling. I personsager under iagtta-
gelse af  tavshedspligt. 

 
§ 10 
Årsregnskab Bestyrelsen gennemgår det af  direktøren forelagte udkast til 

regnskab, der skal være forsynet med revisors foreløbige på-
tegning. Revisor deltager i det årlige bestyrelsesmøde, hvor 
regnskabet er til endelig behandling. 

 
 Stk. 2.  Afdelingsregnskaberne godkendes af  bestyrelsen 

efter godkendelse af  afdelingsbestyrelsen eller et ordinært 
afdelingsmøde. 

 
 Stk. 3.  Det godkendte årsregnskab skal sammen med besty-

relsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af  revisi-
onsprotokollen indsendes til kommunalbestyrelsen til gen-
nemgang og fremlæggelse senest 6 måneder efter regnskabs-
årets afslutning. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes 
til Landsbyggefonden. 

§ 11 
Valg af  revisor Bestyrelsen afgiver indstilling til repræsentantskabsmødet om 

valg af  revisor. Revisor kan deltage i bestyrelsens møder. 
 
§ 12 
Revisionsprotokol Revisionsprotokollen skal fremlægges ved alle bestyrelses-

møder. Tilføjelser eller ændringer siden sidste bestyrelses-
møde skal forud fremsendes i kopi af  revisionen til samtlige 
bestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrift i det ori-
ginale revisionsprotokollat skal bekræfte, at de er gjort be-
kendt hermed. 
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§ 13 
Tavshedspligt Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt omkring person-

lige oplysninger, løbende forhandlinger om køb og salg af   
 fast ejendom samt i andre forhold, hvor personlige interesser 

eller konkrete virksomheder eller institutioner har særlige in-
teresser. 

 
 Stk. 2.  Tavshedspligten omfatter tillige direktøren og andre, 

der deltager i bestyrelsesmøderne. 
 
 Stk. 3.  Bestyrelsens beslutninger kan refereres, med mindre 

bestyrelsen beslutter, at en konkret afgørelse ikke må be-
kendtgøres før et nærmere angivet tidspunkt. 

 
§ 14 
Suppleanter Suppleanter indkaldes normalt ved varigt eller længerevaren-

de forfald efter bestyrelsens beslutning. Suppleanter, som 
ved bestyrelsesmedlemmers afgang indtræder i bestyrelsen, 
er på valg på førstkommende repræsentantskabsmøde. 

 
§ 15 
Forhold til pressen Udtalelser til pressen om boligorganisationens forhold vare-

tages af  bestyrelsens formand eller direktøren. 
 Formanden kan udtale sig om organisationens generelle for-

hold og politiske stillingtagen samt om alle konkrete sager. 
 Direktøren kan referere organisationens mål og handlings-

planer samt udtale sig om konkrete sager og eventuel be-
myndige en medarbejder til at udtale sig i en konkret sag. 

 
 Organisationen lægger vægt på at alle udtalelser til pressen er 

åbne og ærlige, dog under iagttagelse af  tavshedshensyn i 
personsager. 

 
 
 Kapitel 3.  Ændring af  forretningsorden 
 
§ 16 Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af  besty-

relsen med den i § 5 angivne stemmeflerhed.  
  
 
 Kapitel 4.  Ikrafttræden 
 
§ 17 Denne forretningsorden træder i kraft dagen efter bestyrel-

sens vedtagelse. 
 

 
Denne forretningsorden er vedtaget af  bestyrelsen den               2016 

 
                 Bestyrelsens underskrifter: 
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Bilag 1 
 

Tegningsregler 

 

Ifølge vedtægterne forpligtes organisationen og dens enkelte afdelinger ved underskrift af enten 

den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsesfor-

mand eller næstformand, i forening med direktøren. 

 

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 13. august 2015 godkendt at uddelegere bemyndigelsen 

til at underskrive visse dokumenter, således at underskriftsprocedure fremover er således: 

 

1. Den samlede bestyrelse eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være for-

mand eller næstformand, i forening med direktøren underskriver: 

 

 Alle dokumenter som gælder køb, salg eller pantsætning af fast ejendom. 

 Dokumenter vedrørende aftaler, som gælder i flere budgetår, dog undtaget aftaler under 

punkt 4. 

 Dokumenter om planlagte vedligeholdelsesopgaver, som enten overstiger et beløb på 

25.000 kr. pr. lejemål eller samlet 5.000.000 kr. 

 Dokumenter om vedligeholdelsesopgaver, som er støttet af Dispositionsfonden, træk-

ningsretten eller Landsbyggefonden. 

 

2. Direktøren alene: 

 Alle aftaler i hovedforeningen, f.eks. leasingaftaler på biler, kopimaskiner m.v. 

 

3. Den bygningsansvarlige medarbejder i forening med en fra direktionen: 

 Dokumenter om planlagte vedligeholdelsesopgaver på beløb mellem 3.000.000 og 

5.000.000 kr. 

 

4. Driftslederen i forening en fra direktionen: 

 Aftaler i AL2boligs boligafdelinger, som rækker flere år frem i tiden. 

 

5. Den bygningsansvarlige: 

 Aftaler om planlagte vedligeholdelsesopgaver på beløb op til 3.000.000 kr. 

 

6. Driftslederen: 

 Aftaler vedrørende diverse driftskonti. 

 

 

Den Tekniske chef kan underskrive for en driftsleder og en bygningsansvarlig, men kan ikke sam-

tidig være 2. underskriver på 3 og 4. 

 

Hvor der er krav om 2 underskrifter, kan dette ikke fraviges. 
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Indgåede aftaler 

Til ordinære bestyrelsesmøder skal der udarbejdes en opdateret liste over alle indgåede aftaler i 

hovedforeningen samt større entreprise og rådgivningsaftaler. Listen vedrører de fire første un-

derskriftniveauer. I forbindelse med aftalens indgåelse, skal der straks sendes en kopi til direkti-

onssekretæren, som er ansvarlig for vedligeholdelsen af oversigten over indgåede aftaler. 
 


