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Vedtægter 
for 

Boligselskabet Kirstinevang 
 
 

Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål 
§ 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Kirstinevang. 
 Stk. 2. 

Boligorganisationen har hjemsted i Ballerup kommune. 
 

§ 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 
 

§ 3. Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og moderni-
sere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. 

 Stk. 2.  
Organisationen kan udover den virksomhed, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter, som har 
naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, 
som boligorganisationen har oparbejdet. 
 

 

Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold 
§ 4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes boliglejere og enhver, der er opnoteret på 

organisationens venteliste. 
 Stk. 2.  

Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal organisationen udlevere et eksemplar af organisatio-
nens vedtægter til det pågældende medlem. 
 

§ 5. Hvis boligorganisationen er organiseret med medlemsindskud, indskyder hvert medlem ved ind-
gåelse af lejekontrakt et medlemsindskud, som indgår i organisationens formue som ansvarlig 
kapital. Indskuddet forrentes ikke. Repræsentantskabet kan beslutte fremtidige ændringer af 
indskuddets størrelse. 

 Stk. 2.  
Medlemmerne hæfter kun med det betalte medlemsindskud. 

 Stk. 3.  
Et medlem kan ikke modregne sin forpligtelse til at betale medlemsindskud med fordringer på 
organisationen. 

 Stk. 4. 
Overgår retten til en bolig til en anden person efter reglerne i §§ 70-75 i lov om leje af almene 
boliger (almenlejeloven), indtræder den nye lejer i retten til medlemsindskuddet. 

 Stk. 5. Når et medlemskab ophører, tilbagebetales medlemsindskuddet. Dette gælder dog kun, 
hvis ingen er indtrådt i retten til medlemsindskuddet efter stk. 4, og hvis den ansvarlige kapital, 
der udgøres af medlemsindskuddene, er i behold. 
 

 

Kapitel 3 – Boligorganisationens ledelse 
Repræsentantskabet 
§ 6. Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.  
 Stk. 2.  

Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse samt 5 repræsentanter fra afdeling Kir-
stinelund, 2 repræsentanter fra afdeling Kornvænget og 3 repræsentanter fra afdeling Egebjerg-
haven, jf. §§ 12 og 15. 
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De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige hus-
standsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for organisationens be-
styrelse er tillige formand for repræsentantskabet. 

 Stk. 3.  
Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold: 
1) Valg af revisor 
2)  Hvorvidt organisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder 

af en almen administrationsorganisation 
3) Boligorganisationens administrations- og byggepolitik 
4) Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme 
5) Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme 
6) Grundkøb 
7) Iværksættelse af nyt byggeri 
8)  Nedlæggelse af en afdeling 
9) Ændring af vedtægterne 
10) Opløsning af boligorganisationen 
11) Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før den 1. 

juli 2000 
12) Pantsætning af boligorganisationens ejendomme. 

 Stk. 4. 
Repræsentantskabet godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning. 

 Stk. 5.  
Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende 
forhold vedrørende almene boligafdelinger og servicearealafdelinger: 
1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme 
2) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden 
3) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger 
4) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme 
5) Grundkøb 
6) Iværksættelse af nyt byggeri 
7)  Nedlæggelse af en afdeling 
8) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelsesmøde for flere afdelinger. 

 Stk. 6.  
Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere områder, der er 
nævnt i stk. 5, til organisationens bestyrelse. 

 Stk. 7.  
Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af organisatio-
nens bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet. 
 

§ 7. Der afholdes 2 ordinære repræsentantskabsmøder.  
Hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes ordinært repræsentant-
skabsmøde.   
Dagsordenen for mødet skal omfatte følgende punkter: 
1) Valg af dirigent 
2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest 

forløbne år 
3) Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende 

revisionsberetning og forelæggelse af budget 
4) Behandling af eventuelt indkomne forslag 
5) Valg af revisor 
6) Eventuelt. 
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Hvert år i årets 4. kvartal afholdes tillige ordinært repræsentantskabsmøde (valgmødet). Dags-
ordenen for dette møde skal omfatte følgende punkter: 
1) Valg af dirigent 
2) Behandling af eventuelt indkomne forslag 
3) Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 
4) Eventuelt. 

 Stk. 2.  
Repræsentantskabet træffer på et ordinært repræsentantskabsmøde beslutning om, hvorvidt 
repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og næstformand for bestyrelsen. Formand 
og næstformand skal være boliglejere i boligorganisationen. 
 

§ 8. Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved 
brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem 
kan indkaldelse af dette medlem ske elektronisk. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræ-
sentantskabsmødet samt dagsorden.  

 Stk. 2.  
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når et 
tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 25 % af repræsentant-
skabsmedlemmerne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfæl-
de afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodningen er modtaget.  
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Ind-
kaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. Når ekstraordi-
nært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmø-
de om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, jf. dog 
§ 12, stk. 4, 5. pkt. 

 Stk. 3.  
Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere 
samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes eller kort tid derefter. 
 

§ 9. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentant-
skabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for et ordinært repræsentantskabs-
møde, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødet. Indsendte forslag skal udsen-
des til repræsentantskabsmedlemmerne senest 1 uge før mødet, jf. § 8 stk. 1. Efter aftale med et 
repræsentantskabsmedlem kan forslag udsendes til dette medlem elektronisk. 
 

§ 10. Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. 
 

§ 11. Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af repræsen-
tantskabsmedlemmerne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af 
vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentant-
skabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 
2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 
uger. På dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de af-
givne stemmer er for forslaget. 

 Stk. 2.  
I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og 
formanden. En udskrift af protokollen gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uger 
efter mødets afholdelse. 
 

Bestyrelsen 
§ 12. Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 7 med-

lemmer til bestyrelsen blandt afdelingernes boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. 
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Hver afdeling er repræsenteret med mindst et medlem. Afdelingerne har herudover 1 medlem for 
hver påbegyndt antal af 200 husstande udover de første 100 husstande. 1 medlem vælges af 
medarbejderne ansat i boligorganisationen. Herudover vælges eller udpeges 1 medlem fra Balle-
rup kommunalbestyrelse. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges 
suppleanter for disse. 

 Stk. 2.  
Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlem-
mer skal være boliglejere i organisationen. Formanden og næstformanden skal være boliglejere i 
organisationen. 

 Stk. 3.  
Medlem af bestyrelsen kan ikke være: 
1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune. 
2) Rådmanden, i Københavns Kommune borgmesteren, for den magistratsafdeling hvortil til-

synet med de almene boligorganisationer er henlagt. 
3) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er 

henlagt. 
4) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene bolig-

organisationer i kommunen. 
 Stk. 4. 

Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. 
Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den 
rækkefølge, som medlemmerne er valgt eller udpeget i. Genvalg og genudpegning kan finde 
sted. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt eller udpeget den 
pågældende. For eventuelt kommunalbestyrelsesudpegede medlemmer finder reglerne i lov om 
kommunernes styrelse anvendelse.  

 Stk. 5.  
Afgår et bestyrelsesmedlem, valgt af repræsentantskabet, indtræder en af de valgte suppleanter. 
Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
til valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem, valgt eller udpeget af 
andre, indtræder den pågældendes suppleant. Findes ingen suppleant, retter bestyrelsen hen-
vendelse til den, der har valgt eller udpeget det pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på 
valg eller udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem og suppleant. 

 Stk. 6. 
Suppleanter deltager i møderne uden stemmeret. 

 Stk. 7.  
Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 
 

§ 13. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen 
er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefast-
sættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Besty-
relsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for 
styrings-dialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen. 

 Stk. 2.  
Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for organisationen og for dens enkelte afdelinger 
efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet jf. § 15, stk. 
4. Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af 
afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordi-
nære afdelingsmøder, jf. § 15, stk. 1. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets 
udløb budget for organisationen. 

 Stk. 3.  
Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører eller en direktør. Det 
bestemmes ved forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for forretningsføreren eller 
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direktøren kan antages af denne eller skal ansættes af bestyrelsen. 
 Stk. 4.  

Organisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse. 
Er der ansat en forretningsfører eller direktør, kan organisationen tegnes af to bestyrelsesmed-
lemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med for-
retningsføreren eller direktøren.  
Organisationens bestyrelse kan meddele en forretningsfører, herunder en almen administrati-
onsorganisation, fuldmagt til at forpligte organisationen og de enkelte afdelinger. 
 

§ 14. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, når der skøn-
nes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.  
Udover bestyrelsesmedlemmerne har tillige forretningsføreren eller direktøren og dennes repræ-
sentanter adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Dagsorden for bestyrelsesmødet 
gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller 
kort tid derefter. 

 Stk. 2.  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 4 
medlemmer er til stede. 

 Stk. 3.  
Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. 
Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. 

 Stk. 4.  
I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af formanden 
eller i dennes fravær af næstformanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for or-
ganisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. 

 
 

Kapitel 4 – Afdelingernes ledelse 
§ 15. Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk 

afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 må-
neder efter, at indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at ind-
kalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrel-
se. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. 
Efter aftale med en lejer kan indkaldelse af denne ske elektronisk. Indkaldelsen skal angive tid og 
sted for afdelingsmødet samt dagsorden. 

 Stk. 2.  
Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 4 og 6, omfatte følgende punkter: 
1) Valg af dirigent 
2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens 

driftsbudget for det kommende år 
3) Behandling af eventuelt indkomne forslag 
4) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter 
5) Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter 
6) Eventuelt. 

 Stk. 3.  
Fremsætter mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal 
godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere 
efter reglerne i § 18, stk. 4. 

 Stk. 4.  
Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er 
dette besluttet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et 
ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i 
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sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afde-
lingsbestyrelse og eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter skal finde 
sted (valgmødet). Afholdes der to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning 
på regnskabsmødet.  

 Stk. 5.  
Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal 
bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boligle-
jere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. 

 Stk. 6.  
Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødet eller 
afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afde-
lingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet. Har et afdelingsmøde besluttet, at 
repræsentantskabsmedlemmerne vælges af afdelingsbestyrelsen, har denne beslutning gyldig-
hed, indtil et senere afdelingsmøde efter forslag herom, jf. § 18, stk. 3, træffer anden beslutning. 

 Stk. 7.  
Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller 
når mindst 25 pct. af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, når afdelings-
mødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom, eller når organisationens bestyrelse 
anmoder afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med 
mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. 
Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordi-
nært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af organisationens bestyrelse. Når ekstraordinært 
afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først 
finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde jf. dog § 20, stk. 3, 5. pkt. 
 

§ 16. Afdelingsmødet kan beslutte, at digitale værktøjer inddrages i afholdelsen af kommende afde-
lingsmøder. Det kan herunder besluttes, at afstemninger under anvendelse af et betryggende 
afstemningssystem kan foretages digitalt inden for en frist på højst 7 dage efter afholdelse af et 
afdelingsmøde. 
Stk. 2.  
Det digitale værktøj, der anvendes, skal være tilgængeligt for alle afdelingens beboelseslejere og 
disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover skal det digitale værktøj være tilgængeligt for 
enhver, der ifølge § 18, stk. 2, har adgang til afdelingsmødet. Disse må dog ikke have adgang til 
at deltage i eventuelle afstemninger. Andre end de i 1. og 2. pkt. nævnte må kun have læsead-
gang til det digitale værktøj. Der må ikke ved anvendelsen af digitale værktøjer stilles krav om 
profil på sociale medier. 
Stk. 3.  
Det er en betingelse for anvendelse af digitale værktøjer i afholdelsen af afdelingsmødet, at: 
1) Forslag til behandling på afdelingsmødet tillige kan fremsættes ved brev eller e-mail. 
2) Opstilling af kandidater tillige kan ske på afdelingsmødet. 
Stk. 4.  
Hvis der er truffet beslutning om, at afstemning kan ske digitalt efter afholdelsen af afdelings-
mødet, er det yderligere en betingelse, at: 
1) Afstemningstemaerne formuleres endeligt før afslutning af afdelingsmødet. 
2) Afstemning tillige kan ske ved brev inden for samme afstemningsperiode, som er fastsat for 

den digitale afstemning. Stemmesedler skal efter anmodning udleveres fra dagen efter af-
delingsmødet og indtil fristen for afstemning udløber. 

3) Eventuelle afstemninger på afdelingsmødet foretages skriftligt. 
4) Alle stemmer optælles samtidig umiddelbart efter afstemningsperiodens udløb. 
5) Det sikres, at ingen husstand kan afgive flere stemmer, end den har ret til efter vedtægter-

ne. 
Stk. 5.  
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Der kan ikke begæres urafstemning om emner, hvor afstemning gennemføres efter stk. 1. 
 

§ 17. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i afde-
lingen senest 1 uge forud for det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke regn-
skabsmøde, jf. § 15, stk. 4, udsendes desuden det sidst godkendte årsregnskab. 

 Stk. 2.  
Har afdelingsmødet besluttet, jf. § 15, stk. 4, at afdelingens regnskab skal forelægges afdelings-
mødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling til samtlige husstande i 
afdelingen senest 1 uge før det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes. 

 Stk. 3.  
Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i 
afdelingen senest 1 uge før afdelingsmødet. 
Stk. 4.  
Efter aftale med en lejer kan materiale nævnt i stk. 1-3 og forslag, jf. § 18, stk. 3, 4. pkt., udsen-
des til denne lejer elektronisk. 
 

§ 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 deltager i mødet. Organisationens ledelse kan beslutte, at andre kan del-
tage 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 at 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 bo-
liglejere 1 uge før mødet. 

 Stk. 4.  
Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilste-
deværende stemmeberettigede, jf. dog § 16. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgø-
relse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstem-
ning 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 afdelin-
gens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. 
 

§ 19. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen 
har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab. 

 Stk. 2.  
Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse. 

 Stk. 3.  
Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktivi-
teter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet 
kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligom-
rådet og de enkelte boliglejere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområ-
det, hvis afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.  

 Stk. 4. 
Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende 
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årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. 
af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom. 

 Stk. 5.  
Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres efter for-
udgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger. 

 Stk. 6.  
Afdelingsmødet fastsætter en husorden for afdelingen og vælger vedligeholdelsesordning for 
afdelingen. 

 Stk. 7.  
Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompeten-
ce på en række områder til en eller flere beboergrupper. 
 

§ 20. Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit 
hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funk-
tioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der 
bebos af svage og plejekrævende beboere, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelings-
bestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kun-
ne varetage beboernes interesse. 

 Stk. 2. 
Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afde-
linger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varme-
forsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes 
beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse. 

 Stk. 3.  
Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand. Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer 
afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lod-
trækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i. Genvalg kan finde sted. Et 
afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet. 

 Stk. 4.  
Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af 
sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om boliglejernes ret til at gøre sig 
bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen 
forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens 
møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller 
kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af mø-
derne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter mø-
dets afholdelse. 

 Stk. 5.  
Organisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udø-
velsen af dennes funktioner. 

 Stk. 6.  
Organisationens ledelse skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelsens ansættelse og afskedi-
gelse af ejendomsfunktionærer. 

 Stk. 7.  
Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til organisatio-
nens ledelse. 

 Stk. 8.  
Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet 
som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet. 
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Kapitel 5 – Valg af revisor 
§ 21. Boligorganisationen og dens afdelingers regnskaber revideres af en godkendt revisor, der vælges 

på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges. 
 
 

Kapitel 6 – Årsregnskab 
§ 22. Regnskabsåret for boligorganisationen og dens afdelinger er kalenderåret. 
 Stk. 2.  

Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for organisationen og dens enkelte afdelinger. 
 

§ 23. Hvis der er ansat forretningsfører eller direktør, forelægger denne udkast til årsregnskabet for 
bestyrelsen. 

 Stk. 2.  
Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Hvis der er ansat en 
forretningsfører eller direktør, underskriver denne også regnskabet. 
 

§ 24. Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og 
udskrift af revisionsprotokol senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til 
kommunalbestyrelsen til gennemgang. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Lands-
byggefonden. 

 
 

Kapitel 7 – Likvidation m.v. 
§ 25. Likvidation af boligorganisationen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat 

herom for almene boligorganisationer. 
 

****** 
 
Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat 
i medfør heraf. 
 
Vedtaget af boligselskabets repræsentantskab den 22. marts 2017. 
 
Underskrevet digitalt af 
formand Lars Andersen 
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 X/zWhBz7BvHVZuP550dPVdRRrSzfpFUQuyeciAA7r9Q=


 
gjHkZyLKDHSZpn/WHJLTBSGMxrrfjYdZKA6Wbif41qNrbGHcvNI26isHwUQNG3/ZdsiSBHdSZto/
7vxdPqx4Uvi7zlSTEa/03WSB6OEt7r1NOvuGDnXoWZGZStoNtRK1L6gm+f/nd1WHXpL7CrjS37Mt
2esF0dIf9Gb/XQMSO3biW9ibgYJmn9mpAMPo2ImnDCz7604dW1PF6q6PGGXtL3EMruHPxGLP40iA
A6NiP3M47gU+WpBbicEswbQUC1asMjcwtxSawUln376WiyeGG/LTtgjfd222NNAAK2UVQOdQGwKL
EELhUdJekuuNpzdbAwK8cTUssN8g1eYnzYhRbg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIES47SGDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE0MDUx
NDA4NDU1M1oXDTI5MDUxNDA5MTU1M1owQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQClA0ndSIgIFIRsUZTjOLKSg1a/gz90oNF7IagTM6GYotUXezx1rR+XUAxJ5T7ap60s
TE9MUhGCNxxq+XwzAS/3qUXsUSSkBNLrBD9rW9mpiygd/m0vA5hsRhqlCLNcYAf/AW9H1ip4ym2N
Z/1Vt6hG7dxZylPahCPhDEQEv+GDC8W8Q0FCOg3sz9IpckPn5+FyR5gE69k8He2N1JpW1uUTtpus
l27lUta1SJVO1Q0h8DpRnDb5zHvy78NJxcg2/1nB2t6LZKpjSAybAuaHos//1zQjqbgg+m0IpMjy
qfEbfVt7Lbth0PmCxg7lIcJAq4vk/DDiKMxK1A6ZSgLUoEm9AgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBSZj7oNia4hGkJ6Cq4aTE4i/xDrjDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEACUJn
4jCHiEEmTxm8Tbp0XPWq3uKUktxAbsvqcw4ZICsVdFFkSiPQiIjeGff1aQlDFVVoRxZmJSJZZUTv
g4z3p+6RHqyxJ1sWpM0ScxVd0rdl4i4C8jisIESxY8vxfu5yKw0ThCFliB3wJ7rcxnJn4hzf1qZm
QF/mzOnHsNMW0J+VETvheShqPw5IVC3c9p5zxxf8LJ+0fs9csUJMcuksU25zWNpEyMSOfDA9zmTV
HrANr2+SzrUkNroW34OiJKlBLWKcUJRWEb5T0tKvSTxWJXPJztcjrm03423XmxwgRBubuNKQlJbc
DE/N5t0euZRaYPymLv+o4hjXCNQcKT7rkDIgDg7Pwi20ZNlSUOxb7EX4FCkXhG0HPbnqg8oKcRIz
64bfjf0WlVyBZVKYJL8rO1zj6XBiOXK2f81o4fsYoQTbd1Uou+nWEkssnwr+a9d9+7Sjw8tJwgCE
nsNzJCGebcJSrVDvoO4p/NBzp0yKDae8wignYTo30KnJeG4nSGdoUOh3ddxpP5awqpBR4ufDGPyz
HKmBo8EEfHDp5JpHVJrvC2IkXWo/2frnSlEHytHRACLmJg6Povha52Y9DZalIvXsGSL+6gwwVWUM
lgAHyiLLBNxOqXsHzbX7xVRDkV5FpHeDeSvzF+GgUQKs81D+yeAjMlJ00TkB+Ugmai3RBJU=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=


 
 
MIIGITCCBQmgAwIBAgIEVuoBfTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSTAeFw0xNjA2MTUxMjI5
MjNaFw0xOTA2MTUxMjU5MjNaMHoxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzFAMBkGA1UEAwwSTGFycyBTZWxsIEFuZGVyc2VuMCMGA1UEBRMc
UElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTc0NTg1ODYxMzI0NTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBALmxa77bikcl1cBjnRpOOMJ7T+2DnxVg5lxpUHyiKFfcFckxO4RqB10e+mjHGJYt9wG4auqT
LzAJjRx4gwSLrMcpkzZbVSGgjd0cbyQzJvjQb0c+U5UbXKiZw9TEYruSBlmaB1Kdu57dUIO0EOfb
jlSNs3SKPS9mnAb69bVWABAGdAfUmQ8qJFjWGz19FvzyGsnGL3pIqgvwaXp3WarRLyhD7LBj1HnX
GY8hMN3H1YjCxQhRC246yzu0Oa6gb8qLNGG9ZSmlCrh6w4Jo2V8TlV1ddOxm2cXP+ouo/IgP+0rX
4WHkB8BdiPaLW8NFaKgsyw9V1egDeR4A7bYXXDsXNwMCAwEAAaOCAucwggLjMA4GA1UdDwEB/wQE
AwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwMi50cnVz
dDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwMi50cnVzdDI0
MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzAyLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQgSkB
AQEBBDCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5
MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFmIGNl
cnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2FuIGhl
bnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0
MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVzc2lv
bmVsbGUgcGFydGVyLjAbBgNVHREEFDASgRBsYW5kQHRkY3NwYWNlLmRrMIGXBgNVHR8EgY8wgYww
LqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDIudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMi5jcmwwWqBYoFakVDBS
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBDQSBJSTEQMA4GA1UEAwwHQ1JMNDQ5MjAfBgNVHSMEGDAWgBSZj7oNia4hGkJ6Cq4aTE4i/xDr
jDAdBgNVHQ4EFgQUrmwIe88qP6rU/uCBIIgcToX0vrIwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsF
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