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Herning, den 7/8 2020 

 
 

Ændring vedr. brug af fuldmagter ved afdelingsmødet 
 
Afdelingsbestyrelsen har netop indkaldt til ordinært afdelingsmøde onsdag den 2/9 2020. 

 

Vi sender hermed en ændring til den indkaldelse, der er udsendt: Til afdelingsmødet kan en 

fuldmagtshaver (husstand) maksimalt have 2 fuldmagter med fra andre 

husstande. 

 

 

Begrundelse for ændringen: 

På grund af situationen med coronavirus i Danmark har Transport – og Boligministeriet 
midlertidigt indført, at der kan afgives stemme ved fuldmagt på afdelingsmødet, foreløbigt frem 
til 1. oktober – uanset hvad der står i vedtægterne. 
I den forbindelse er BL kommet med anbefaling til, hvordan fuldmagter ved afdelingsmøderne 
skal anvendes – herunder, at det er muligt at fastsætte en grænse for, hvor mange fuldmagter 
en fuldmagtshaver kan varetage, men det er op til boligorganisationen at afgøre, hvad der er 
hensigtsmæssigt og giver mening. 
 
Med baggrund i BLs anbefaling besluttede organisationsbestyrelsen i sidste uge, at en 
fuldmagtshaver (husstand) til afdelingsmødet kun kan have én fuldmagt med fra en anden 
husstand. Det gjorde organisationsbestyrelsen efter indstilling fra administrationen. 

 
I denne uge er BL så kommet med en præcisering, hvor de skriver, at ”Det er muligt at 
fastsætte en grænse for, hvor mange fuldmagter en beboer må medbringe på et 
afdelingsmøde. Grænsen må dog ikke indskrænke beboernes rettigheder” 
BL oplyser om, at Trafik- og Boligministeriet konkret har vurderet, at ”begrænsninger, hvor det 
alene tillades, at en husstand kan medbringe én fuldmagt (to stemmer), betragtes som en 
indskrænkning af beboernes rettigheder, der ikke er proportionel med hensigten bag den 
midlertidige bestemmelse om brugen af fuldmagter”.  
BL konkluderer, at det er muligt at fastsætte en grænse for, hvor mange fuldmagter en 
fuldmagtshaver kan varetage, men det er op til Boligorganisationen at afgøre, hvad der er 
hensigtsmæssigt under hensyntagen til, at den midlertidige ret til at afgive stemmer ved 
fuldmagt ikke udhules. 

 
I administrationen har vi fortsat den opfattelse, at begrænsningen med én fuldmagt fra en anden 
husstand fint ville kunne praktiseres. Men for at være på den sikre side og for at undgå kritik 
efterfølgende, har administrationen indstillet til organisationsbestyrelsens hurtige beslutning, at 
begrænsningen ændres til, at en fuldmagtshaver (husstand) til afdelingsmødet maksimalt kan 
have to fuldmagter med fra andre husstande – og det har organisationsbestyrelsen nu vedtaget. 



 

 

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig. 

 
 
 
Venlig hilsen 
Boligselskabet Fruehøjgaard 
 
Lene Merrild 
Telefon: 76 64 66 03 
E-mail: Lmm@fruehojgaard.dk 
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