
Forretningsorden for afvikling af beboermøder i Hyldespjældet

§1. Åbning

Beboermødet åbnes af et medlem fra afdelingsbestyrelsen.

§2. Valg af dirigent og referent
Medlemmet fra afdelingsbestyrelsen foreslår en dirigent og to referenter, en til beslutningsreferat og en til

det fyldestgørende referat. I tilfælde af flere kandidater vælges dirigent og referenter ved almindeligt flertal.

§3. Mødets lovlighed

Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og beslutningsdygtighed i henhold til VA’s vedtægter.

§4. Valg af stemmeudvalg

Dirigenten sørger for, at der vælges et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer. Dirigenten kan foreslå et

mindre stemmeudvalg afhængig af mødets karakter.

§5. Fastlæggelse af dagsorden

Dirigenten oplæser forslag til dagsorden, og den endelige dagsorden fastlægges.

§6 Fastlæggelse af tidsrammer og diskussionsform

På beboermøde sikrer dirigenten, at der vedtages tidsrammer og diskussionsform for de enkelte

dagsordenspunkter samt regler for indtegning på talerlisten ved diskussion i plenum

§ 8. Diskussion af dagsordenens punkter i plenum

Stk. 1. Under diskussionen giver dirigenten mødedeltagerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos

dirigenten

Stk. 2. Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse

Stk. 3. Indbudte gæster og observatører har taleret, men ikke stemmeret

Stk. 4. Talerne må nøje holde sig til det foreliggende emne inden for dagsordenspunktet og i øvrigt rette sig

efter dirigentens anvisninger

Stk. 5. Enhver mødedeltager har ret til mundtligt at stille forslag om afslutning eller indskrænkning af

taletiden. Et sådant forslag skal straks sættes under afstemning

Stk. 6. Forslag til beslutning under det diskuterede punkt samt ændringsforslag til stillede forslag kan og skal

fremsættes skriftligt før vedtaget afslutning af diskussionen af punktet

Stk. 7. Ved diskussion af forslag til beslutning kan forslagsstilleren få ordet som sidste taler

Stk. 8. Forslagsstilleren skal være til stede på beboermødet ellers bortfalder forslaget. Dog kan en anden

beboer, som er til stede ved beboermødet, opretholde forslaget.

Stk. 9. Såfremt en mødedeltager anmoder om en ”kort bemærkning”, kan dirigenten bryde de indtegnede

taleres rækkefølge og give vedkommende ordet. Men den korte bemærkning skal være af oplysende eller

korrigerende art for selve punktets behandling og må ikke vare over ét minut. I modsat fald skal taleren af

dirigenten henvises til at få ordet efter tur.

§ 9. Godkendelse af referater fra beboermødet



Stk. 1 Der udarbejdes et kort beslutningsreferat af beboermødets diskussioner

Stk. 2 Dirigenten sørger for, at diskussionen opsummeres ved afslutning af hvert dagsordenspunkt, inden

det sættes til afstemning på beboermødet.

Stk. 3 Beslutningsreferatet godkendes ved beboermødets afslutning, idet det oplæses af referenten som

sidste punkt på dagsordenen.

Stk. 4 Beslutningsreferatet underskrives af dirigenten og referenten samt et medlem af afdelingsbestyrelsen.

Umiddelbart efter mødets afslutning offentliggøres referatet på hjemmesiden hyldenet.dk

Stk. 5 Det fyldestgørende referat godkendes af afdelingsbestyrelsen på det første møde efter beboermødet.

Det fyldestgørende referat offentliggøres i Hyldeposten og på hjemmesiden hyldenet.dk

§10. Valg og afstemning

Stk. 1 Stemmeret på beboermøder har bolighavende medlemmer i Hyldespjældet og disses myndige

husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse

Stk. 2. Alle afstemninger skal afgøres ved almindelig stemmeflerhed

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed opretholdes den bestående tilstand

Stk. 4 Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen og udvalg er bolighavende medlemmer i afdelingen

og disses myndige husstandsmedlemmer

Stk. 5. Ved personvalg opstilles kandidaterne i den rækkefølge, de foreslås.

Stk. 6. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg afgør dirigenten rækkefølgen ved lodtrækning.

§11. Generelt

Stk. 1. Forslag om ny dirigent sættes straks til afstemning. Afstemningen ledes af et medlem fra

afdelingsbestyrelsen.

Stk. 2. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende forretningsorden, afgøres af dirigenten.

Godkendt på beboermøde den 15. september 2014

Godkendt på beboermødet den 16. september 2015

Godkendt på beboermødet den 21. marts 2017

Godkendt på beboermøde den 17. september 2020

Godkendt på beboermøde den 28. september 2022


