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Forretningsorden for  
Aktivitetsforeningen Fællesskabets  

bestyrelse 
 
 

1. Fællesskabets sammensætning og konstitution 
Fællesskabets bestyrelse består af 7 medlemmer: 5 beboere fra de deltagende 
boligafdelinger og 2 fra ungdomsrådet.  
Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og eventuelt næstformand. 
 

2. Formanden  
Formanden er ansvarlig for, at der indkaldes til møder - minimum 4 møder om året, eller 
når der er behov herfor, eller hvis ¼ af aktivitetsforeningen Fællesskabets medlemmer 
ønsker det. Formanden er endvidere ansvarlig for, at der foreligger en dagsorden til alle 
møder. 
Formanden er ansvarlig for, at bestyrelsen konstituerer sig i forhold til vedtægterne. 

 Formanden er ansvarshavende redaktør for Foreningens blad ”Fællesskabet”, og 
bestyrelsen sørger for, at bladet udkommer ved behov. 

  
3. Mødernes forberedelse og afholdelse 

Dagsorden til bestyrelsesmøder (ordinært som ekstraordinært) udarbejdes af formanden. I 
tilfælde af uenighed om dagsordenspunkter er formandens ord udslagsgivende. 
Dagsorden med bilag udsendes senest én uge før mødets afholdelse til 
bestyrelsesmedlemmerne.  
Den udsendte dagsorden skal som minimum indeholde:  
Dato, tid og sted for afholdelse af mødet, samt til ordinære møder følgende faste punkter: 
Økonomi, om aktiviteter og eventuelt. 
Bestyrelsen for Aktivitetsforeningen Fællesskabet er beslutningsdygtig, når mere end 
halvdelen af de stemmeberettigede i bestyrelsen er fremmødt. Kun tilstedeværende 
medlemmer kan stemme og beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved 
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  
 

4. Referater 
Sekretæren udfærdiger et referat, hvoraf konklusioner og beslutninger fremgår. 
Bestyrelsens medlemmer kan videregive afstemningsresultater, stemmetal, men ikke 
enkeltpersoners stillingtagen og stemmeafgivning med navns nævnelse.  
Det renskrevne referat tilsendes bestyrelsens medlemmer senest 4 uger efter mødets 
afholdelse. 
 

 
 



5. Udvalg 
Bestyrelsen nedsætter udvalg for fremme af initiativer og besluttede arrangementer. For 
hvert nedsat udvalg udarbejder bestyrelsen et kommissorium (formulering af 
arbejdsopgaverne). 
Faste udvalg er: Udvalget for igangsætterpuljen og aktivitetsudvalget. 
Aktivitetsudvalget afholder og planlægger alle arrangementer, hvor alle frivillige beboere 
kan være medlem. Dette for at sikre, at det er lysten, der driver arrangementerne.  
Ønskes det at starte nye projekter, som ikke afløser et andet projekt, skal bestyrelsen 
høres angående økonomien.   

 Foreningen vælger mindst én repræsentant fra bestyrelsen til at sidde i de nedsatte udvalg.  
Foreningens bestyrelse har det overordnede ansvar for økonomi og overordnede 
beslutninger. 

 
6. Budget 

Bestyrelsen udarbejder forslag til aktiviteter og budget for næste år til fremlæggelse for 
samarbejdsudvalget senest den 1. april. 

 
 
 
Godkendt af bestyrelsen for aktivitetsforeningen Fællesskabet den 28. oktober 2021. 
 
 
 
 
 


