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Der er masser af gode grunde 
til at komme til afdelingsmødet i 
september, for her bliver der truffet 
beslutninger, der kan have direkte 
eller indirekte indflydelse på din 
hverdsag. Det er også her, du kan 
stille forslag. Skal der fx opsættes 
flere bænke og grillpladser? Skal 
der bruges penge til en
madklub eller et fælles fitnessrum? 
Forslag skal være formuleret 
skriftligt - og gerne så der kan 
stemmes “ja” eller “nej” til dem, og 
de ikke efterlader nogen tvivls-
spørgsmål. I indkaldelsen kan 
du se, hvem du skal aflevere dit 
forslag til senest 14 dage før mødet. 
Du vil få mulighed for at uddybe dit 
forslag på afdelingsmødet, hvis du 
ønsker det.
Afdelingsmødet er også alletiders 
lejlighed til at hilse på dine

naboer og få en snak om løst og 
fast. Det gode naboskab kan gøre 
hverdagen både nemmere,
sjovere og tryggere.
På afdelingsmødet er der også 
valg til bestyrelsen. Måske vil 
du selv eller måske har du en 
mening om, hvem der skal sidde i 
bestyrelsen, og så er det
vigtigt at være der!

Fordel at have en bestyrelse
Det er en fordel at have en 
afdelingsbestyrelse, fordi det er 
afdelingsbestyrelserne, der helt 
lokalt ved, hvad der rører sig i 
afdelingen og er tæt på beboerne. 
Dét er især en fordel, når man skal 
træffe beslutninger på afdelingens 
vegne. 
Gennem bestyrelsen får 
beboerne også indflydelse 

på driften og vedligeholdelsen af 
deres afdeling.
Hvis en afdeling ikke har en 
bestyrelse, bliver afdelingen 
styret centralt af boligselskabets 
organisationsbestyrelse.

Hvad gør boligselskabet?
Boligselskabet har lagt information 
omkring beboerdemokratiet på 
hjemmesiden, og skriver ofte om 
beboerdemokrati i ”Hjem til dig”. 
Vi opfordrer beboere, der har 
noget på hjertet til at melde sig 
til bestyrelsen. Vi opruster vores 
beboerdemokrater og frivillige ved 
at holde spændende og relevante 
temaaftener for dem. 
Du kan bruge dit frivillige 
engagement til at forbedre dit CV 
og forskning viser også, at frivilligt 
arbejde gør dig lykkeligere!

Vil du stille et forslag til 
dit afdelingsmøde?
Efter sommerferien er der afdelingsmøder, og her har du 
mulighed for at være med til at bestemme nogle ting!


