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Forretningsorden for 
Lejerbo afdeling 157 
Brøndby kommune 
 
 
 
§ 1. Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, af-
delingsmøde. Dagsordenen for afdelingsmødet skal omfatte følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmeudvalg. 
3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. (Skal være afdelingsbestyrelsen i hænde 

senest 14 dage før mødet). 
6. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen, herunder formand og suppleanter. 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant samt redaktør. 
8. Eventuelt. 
 
Stk. 2. Afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelsen skal ske med 
mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angi-
ve tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. 
 
Stk. 3. Ekstraordinært afdelingsmøde indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved brev til 
samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet 
samt dagsorden. 
 
Stk. 4. Årsregnskabet for afdelingen godkendes af boligorganisationen Lejerbo Brøndby  
efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen. 
 
Stk. 5. Afdelingsbestyrelsen udsender en skriftlig årsberetning til samtlige husstande i af-
delingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet. 
 
Stk. 5. Afdelingsmødet vælger formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år ad gangen. 
 
Stk. 6. Afdelingsbestyrelsen udpeger repræsentanter til boligorganisationens repræsen-
tantskabet. 
 
 
§ 2. Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelings-
bestyrelsen er lejere i afdelingen, disses ægtefæller samt hermed sidestillede personer. 
 
Stk. 2. Afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges på afdelingsmødet for 2 år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 3. Afdelingsmødet vælger 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Disse vælges for 1 år 
ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
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§ 3. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget for afdelingen inden forelæggelse på 
afdelingsmødet til endelig godkendelse. 
Årsregnskab for afdelingen forelægges på afdelingsmødet til orientering. 
Driftsbudget og regnskab godkendes endeligt af boligorganisationen Lejerbo Brøndby. 
 
 
§ 4. Afdelingsmødet vælger hvert år på det ordinære afdelingsmøde 2 interne revisorer og 
1 revisorsuppleant blandt de fremmødte lejere. Genvalg kan finde sted. 
 
 
§ 5. Afdelingsbestyrelsen udgiver bladet ”LUNDEXPRESSEN”. 
 
Stk. 2. På afdelingsmødet udpeges en ansvarshavende redaktør for 2 år ad gangen. Redak-
tøren udpeger selv en redaktion blandt afdelingens boligtagere. 
 
 
§ 6. Denne forretningsorden kan kun ændres på et afdelingsmøde, og skal ske med 
mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 
 
 
 
Vedtaget af afdelingsmødet den 15. maj 2001. 


