Forslag til standard dagsorden for afdelinger

Regnskabsmødet om efteråret
Hvis jeres kollegium har besluttet, at der skal afholdes 2 ordinære afdelingsmøder om året, skal der
afholdes regnskabsmøde for beboerne senest den 31. december for godkendelse af regnskabet.
Til ordinære afdelingsmøder skal beboerne indkaldes pr. brev (email) til samtlige husstande med 4
ugers varsel– se § 19 stk. 1 i Kollegiekontorets vedtægter (som gælder for alle afdelinger). Kollegiekontoret kan sende indkaldelsen pr. mail, hvis I ønsker det.

Dagsordenen for (regnskabs) afdelingsmødet skal som minimum have punkt 3, men bør nok have
følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigentens opgave er at lede mødet og afgøre alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåden, stemmeafgivningen og dens resultater.
Han/hun skal sørge for, at forhandlingen afvikles på en god måde. Han/hun er i princippet
helt neutral. Dirigenten afgør, om eventuelle afstemninger skal ske ved håndsoprækning
eller ved skriftlig og hemmelig afstemning. Hvis blot en enkelt af de stemmeberettigede
ønsker det, skal dirigenten lade afstemninger foregå skriftligt. Ved afstemninger gælder
det altid, at hvert lejemål har to stemmer, uafhængig af antallet af beboere i boligen.
2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen.
Dette punkt kan medtages, hvis bestyrelsen har noget at berette.
3. Afdelingsbestyrelsen fremlægger årsregnskabet til godkendelse. Regnskabet kan findes
på hjemmesiden senest 1 uge inden mødet.
Kollegiekontoret lægger det på jeres hjemmeside, når I, som afdelingsbestyrelse, har godkendt det på et møde med Kollegiekontoret.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag kan findes på hjemmesiden senest 1 uge inden
mødet.
Hvis beboerne eller bestyrelsen har forslag, som ønskes behandlet på afdelingsmødet,
skal forslaget senest 2 uger før mødet sendes skriftligt til afdelingsbestyrelsen. Forslagene
skal gøres tilgængelige for afdelingens lejere senest en uge før mødet. Vi anbefaler at I
skriver i indkaldelsen, at forslagene lægges på kollegiets hjemmeside.
Send alle forslag til Kollegiekontoret, så snart I modtager dem, så hjælper vi med at regler og love overholdes. Forslag skal skrives i skabelonen som findes her
5. Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter (Hvis der ikke var valg i foråret).
Hvis antallet af de opstillede kandidater netop svarer til de ledige pladser, kan valget ske
uden afstemning. Her finder I information om valgprocedure
6. Valg af repræsentantskabsmedlem (Én gang årligt på det møde, hvor der afholdes valg til
afdelingsbestyrelsen, skal der vælges repræsentantskabsmedlem, hvis kollegiet har valgt
at afdelingsmødet - og ikke afdelingsbestyrelsen tager beslutningen.
7. Evt. Der kan under dette punkt fremsættes synspunkter, gives oplysninger og fremsættes
forslag om emner, der kan behandles på et senere møde, men der kan ikke vedtages noget med virkning for mødedeltagerne eller for beboerkredsen som helhed. Emner, som er
blevet drøftet tidligere på mødet, eller som hører hjemme under debatten om afdelingsbestyrelsens beretning, kan heller ikke tages op her.
Dette møde skal afholdes senest 31. december og referatet skal offentliggøres og sendes til Kollegiekontoret.
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ENGLISTH VERSION:
1. Selection of a chairman and a minute taker
2. Information from the estate committee (This item can be included if the estate committee has something to report)
3. The estate committee presents the annual accounts.
It is the residents who approve the account.
4. Handling of the submitted proposals.
If you want to submit a proposal to the estate meeting, you must send the proposal in
writing to the estate committee 2 weeks before the meeting at the latest. The proposals
will be announced (on the website of the hall of residence) 1 week before the meeting.
5. Election of an estate committee and maybe alternates (if you didn’t have an election in
the spring).
6. Election of a member to the committee of representatives (once a year – if the hall of
residence has chosen that the estate meeting and not the estate committee elects the
member).
7. AOB
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