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Fra dilettant 1993

At bo til leje er ikke ensbetydende med, at du ikke har 
indflydelse på dit hjem og på dit boligområde. Tværtimod. 

Når du bor alment, er du en del af beboerdemokratiet. 
Det betyder, at både du og din nabo har indflydelse. Det 
kræver bare, at I kommer til afdelingsmødet, som I netop har 
modtaget en indkaldelse til.

Du bestemmer 
Du bestemmer selv, om du vil bruge din indflydelse ved at 
komme til afdelingsmødet. Men husk at hvis du ikke kommer, 
så er du heller ikke med til at bestemme, hvordan det skal 
være i din afdeling.

Forslag skal stilles senest 14 dage før mødet
Har du et forslag, som du gerne vil have til afstemning, 
skal det være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 
dage før mødet. Forslaget kan sendes eller afleveres i 
administrationen, hvis der ikke er en afdelingsbestyrelse.

Du beSTEMMER...
Fakta om 
afdelingsmødet

√ På afdelingsmødet bliver der truffet 
beslutninger om afdelingens budget 
og husleje. Som beboer kan du og dine 
naboer også stille forslag til afstemning. 
Skal afdelingen have flere borde og 
bænke? Skal der afsættes penge til en 
madklub eller til et fælles fitnessrum? 

√ Afdelingsmødet er en god lejlighed 
til at hilse på dine naboer. Det gode 
naboskab er med til at gøre hverdagen 
både rarere, nemmere og tryggere.

√ På afdelingsmødet vælges bestyrelsen 
af dig og din nabo. Bestyrelsens opgave 
er at være katalysator for de ideer og 
ønsker, der opstår i afdelingen, og være 
med til at styrke afdelingens sociale liv. 
Måske vil du selv stille op, eller også har du en 
mening om, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

Eksempler på forslag, der er blevet vedtaget:

2011: Praktiske fællesskaber omkring frugthave, fællesspisning og 
værksted blev vedtaget i Børglumparken

2011: Med få stemmer i overtal, blev det vedtaget, at man må have 
én hund/kat per husstand i Brændgårdsparken. Der har flere gange 
været forslag i andre afdelinger om husdyrhold, men de er faldet 
med undtagelse af afdeling Vævergården, som må have indekat

2016: Afdeling Fruehøj vedtog, at de må grille på de nye altaner

Skal det også være 
tilladt at have kæledyr 
i din afdeling? 
Her ses søde Tinka i 
Brændgårdsparken

HVORDAN SKAL LIVET SOM BEBOER VÆRE I DIN AFDELING?


