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FORRETNINGSORDEN  

for  

organisationsbestyrelsens møder 
 

 

 

§ 1 Indledning 

Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Denne forretningsorden supplerer 

vedtægternes bestemmelser om bestyrelsens arbejde. Den udformes og ændres alene 

ved bestyrelsens beslutning. 

 

Bestyrelsens opgaver, pligter og ansvar fremgår af gældende lovgivning samt af 

Roskilde Nord Boligselskabs vedtægter. 

 

 

§ 2 Mødeplanlægning og deltagelse 

Organisationsbestyrelsens medlemmer deltager i organisationsbestyrelsesmøderne. 

Øvrige kan alene deltage som observatører og efter aftale med kundechefen. 

 

Inden udgangen af december måned, umiddelbart efter Roskilde Nord Boligselskabs 

organisations bestyrelsesmøde, afholdes der repræsentantskabsmøde.  

 

På organisationsbestyrelsens møde i november måned planlægges de fire ordinære 

møder i bestyrelsen for det kommende år. Møderne afholdes i marts, juni, august og 

november måned hvert år indtil andet besluttes af organisationsbestyrelsen.  

 

Punktdagsorden udsendes 4 uger før mødet, og betragtes som indkaldelse. 

 

Kommenteret dagsorden med tilhørende bilag udsendes senest 7 dage før den 

planlagte mødedato. Et hvert af bestyrelsens medlemmer kan forlange punkter 

optaget på dagsordenen, ved at meddele dette til kundechefen senest 5 uger før 

mødet. 

 

Organisationsbestyrelsen holder i øvrigt møde, hvis formandskabet, 2 medlemmer af 

bestyrelsen eller revisor ønsker det. Møderne indkaldes så vidt muligt med mindst to 

ugers varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden. Kommenteret dagsorden og 

tilhørende bilag skal være deltagerne i hænde mindst 7 dage før mødet. 

 

Medmindre bestyrelsen beslutter det modsatte - eventuelt konkret i forhold til 
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bestemte punkter på dagsordenen - deltager kundechefen samt repræsentanter for 

KAB’s ledelse i bestyrelsesmøderne. Særligt sagkyndige kan deltage efter aftale med 

formanden. 

 

Som fast punkt på organisationsbestyrelsesmødet i marts måned drøfter 

organisationsbestyrelsen emner til brug for styringsdialogmødet med Roskilde 

Kommune. Endvidere aftales deltagerkredsen. 

 

 

§ 3 Kompetencefordeling 

Organisationsbestyrelsen træffer beslutninger i: 

 

Personsager, beboere/ansatte 

Ny løn 

Kurser og studieture i henhold til den af bestyrelsen vedtagne strategi 

Lokalkontoret.  

Organisationsbestyrelsen kan i hastesager træffe beslutninger via en mailhøring. 

 

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om beslutninger truffet af formandskabet, 

gerne 14 dage efter beslutningen, og senest på det efterfølgende ordinære 

organisationsbestyrelsesmøde. 

 

 

§ 4 Mødeledelse og beslutninger 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt 

yderligere 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede.  

 

Møderne ledes af en dirigent der vælges på organisationsbestyrelsens møde. 

Deltagerne får ordet i den rækkefølge, hvori de melder sig. 

 

Sagerne behandles i den rækkefølge, der fremgår af dagsordenen. Mødelederen kan 

ændre rækkefølgen, hvis særlige forhold taler for det. 

 

Mødelederen kan konkludere en sag uden afstemning, hvis udfaldet synes givet, og 

ingen forlanger afstemning. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvis 

stemmerne er lige, er formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme 

udslagsgivende. Der stemmes normalt ved håndsoprækning, men bestyrelsen kan 

beslutte skriftlig afstemning.  

 

Der kan kun træffes beslutning i sager, der er optaget som selvstændige punkter på 
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den udsendte dagsorden. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selv om 

disse ikke er optaget på dagsordenen, hvis alle bestyrelsesmedlemmer er til stede og 

ingen gør indsigelse. 

 

 

§ 5 Habilitet 

Et bestyrelsesmedlem eller en KAB-ansat må ikke deltage i behandling af spørgsmål 

om aftaler mellem boligorganisationen og den pågældende eller om søgsmål mod 

denne. Det samme gælder aftaler mellem selskabet og tredjemand, herunder firmaer, 

foreninger, institutioner og lignende, hvis vedkommende har en særinteresse heri, 

som kan være stridende mod boligorganisationens interesser. 

Bestyrelsens medlemmer har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet. 

Påstand om inhabilitet imødekommes, såfremt et flertal stemmer herfor. Et medlem, 

der er erklæret inhabilt, skal forlade lokalet under sagens behandling. 

 

 

§ 6 Referat og revisionsprotokol 

Kundechefen udarbejder referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Af 

referatet skal fremgå, hvem der deltog i mødet, samt hvem der var helt eller delvist 

fraværende. Eventuelt afbud skal meddeles tidligst muligt. 

 

Navn på eventuelle andre deltagere i mødet end bestyrelsesmedlemmer – herunder 

repræsentanter for kundechefen skal fremgå af referatet. 

 

Hvis en mødedeltager er uenig i en truffet beslutning, har vedkommende ret til at få 

sit standpunkt og en begrundelse herfor anført i referatet. 

 

Referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 14 dage efter mødet. 

Indsigelser og forslag til rettelser fra medlemmerne skal indsendes til 

administrationen senest 10 dage efter modtagelsen af referatet. 

 

Referatet med eventuelle rettelser godkendes pr. mail, og offentliggøres senest 4 uger 

efter mødet. Referatet underskrives af formanden eller af næstformanden. 

 

Referatet er tilgængeligt for valgte i selskabet samt alle ansatte og valgte i 

forretningsførerselskabet yderligere er referatet tilgængeligt for boligorganisations-

bestyrelsens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Såfremt der behandles sager 

af særlig følsom karakter, kan bestyrelsen beslutte, at disse sager refereres i et særligt 

lukket referat. 
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Revisionsprotokollen optages som fast punkt på alle ordinære bestyrelsesmøder, og 

revisionsprotokollen skal være til stede ved alle bestyrelsesmøder. Tilføjelser eller 

ændringer siden seneste bestyrelsesmøde skal meddeles bestyrelsen, der bekræfter 

ved underskrift i revisionsprotokollen, at der er gjort opmærksom på tilføjelsen eller 

ændringen.  

 

 

§ 7 Tavshedspligt 

Bestyrelsesmødets deltagere har tavshedspligt om forhandlingerne, men ikke om de 

trufne beslutninger, med mindre organisationsbestyrelsen beslutter dette. 

 

Formanden varetager kontakten til medierne, med mindre andet aftales. 

 

Denne forretningsorden er vedtaget af organisationsbestyrelsen på mødet den 22. 

august 2019 


