
 
  
 

Til beboerne i Afd. Frisenborgparken 

Frisenborgparken 28-30 
7430 Ikast 

 
 
 
 
 
 
 

Dato: 18/8 2020 
 

Ordinært afdelingsmøde i Afd. Frisenborgparken 

Ifølge boligselskabets vedtægter indkalder vi hermed til ordinært afdelingsmøde 

onsdag den 16/9 2020 – klokken 17.00 

Mødested: Palmehaven, Frisenborgparken 28-30, Ikast 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2021. 
Forslag til driftsbudget for 2021 bekendtgøres for afdelingens lejere senest 1 uge før 
mødet. 
 

3. Principbeslutning: Skal afdelingens årsregnskab forelægges afdelingsmødet til 
godkendelse? 
Hvis ja, afholdes der et ordinært afdelingsmøde inden 5 måneder efter regnskabsårets 
afslutning (regnskabsmøde/forår). 
 

4. Principbeslutning: På hvilket af de to ordinære afdelingsmøder vælges der medlemmer 
til afdelingsbestyrelse (og eventuelt repræsentant til repræsentantskabet)? 
(kun hvis punkt 3 bliver vedtaget). 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være boligselskabet i hænde 
senest den 2/9 2020. Indkomne forslag sendes til Boligselskabet Fruehøjgaard, 
Aaparken 2, 7400 Herning, og skal være forsynet med navn og adresse på 
forslagsstiller. Indkomne forslag bekendtgøres for afdelingens lejere senest 1 uge før 
mødet. 
 

6. Principbeslutning: Afdelingsbestyrelsens størrelse 
Afdelingsmødet skal træffe beslutning om, hvor mange medlemmer 
afdelingsbestyrelsen skal bestå af. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal - 
og mindst 3 - medlemmer. 
 

7. Principbeslutning: Afdelingsbestyrelsens formand 
Afdelingsmødet skal træffe beslutning om 
a) beboerne vælger formanden for afdelingsbestyrelsen på afdelingsmødet, eller 
b) formanden bliver valgt af – og blandt – afdelingsbestyrelsen. 
 
 



 
8. Valg til afdelingsbestyrelsen 

Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for maximalt 2 år 
(kun hvis punkt 7(a) bliver vedtaget). 
 
Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 
Halvdelen af afdelingsbestyrelsen afgår hvert år. Afgangsordenen bestemmes på 
mødet. 
 
Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for maximalt 1 år. 
 

9. Principbeslutning: Én repræsentant til boligselskabets repræsentantskab 
Afdelingsmødet skal træffe beslutning om 
a) repræsentanten til boligselskabets repræsentantskab skal vælges på 

afdelingsmødet, eller 
b) om afdelingsbestyrelsen skal udpege afdelingens repræsentant. 
 

10. Valg af repræsentant til boligselskabets repræsentantskab 
(kun hvis punkt 9(a) bliver vedtaget). 
 

11. Eventuelt 
 
Adgang til afdelingsmødet og stemmeret har lejere i afdelingen, og disses myndige 
husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer – uanset husstandens størrelse. Adgang 
har tillige – men uden stemmeret – boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne. 
Afdelingsmødet kan besluttet, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. 
Boligorganisationens ledelse kan beslutte, at andre deltager i mødet med taleret. 
 
 
 
Venlig hilsen 

Boligselskabet Fruehøjgaard 
Organisationsbestyrelsen 


