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Som beboer kan du være med til at bestemme alt fra økonomi til nye legepladser
og renoveringsprojekter.
Du har som beboer indflydelse på de beslutninger, der træffes i din boligafdeling. Det
kræver blot, at du møder op og bruger din
stemme på afdelingsmødet.

AFDELINGSMØDET

Alle boligafdelinger skal holde afdelingsmøde mindst én gang årligt. Afdelingsmødet
er boligafdelingens øverste myndighed. På
mødet godkender de fremmødte beboere
bl.a. afdelingens budget, ligesom beboerne
selv kan stille forslag til afstemning.

En almen boligafdeling er kendetegnet ved,
at der er et beboerdemokrati, hvor det er beboerne selv, som tager en række beslutninger.
Det er afdelingsmødet, som er den øverste
myndighed. Og det er afdelingsmødet, som
vælger afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen varetager derefter boligafdelingens interesser i perioden mellem
afdelingsmøderne.
Hvis du ønsker at blive en del af afdelingsbestyrelsen, skal du derfor stille op til valg
ved et afdelingsmøde. En afdelingsbestyrelse består af en formand, en række medlemmer og typisk en-to suppleanter.

HVORFOR DELTAGE?

OPGAVEN SOM
BESTYRELSESMEDLEM

Enhver almen boligafdeling ledes af en
bestyrelse. Du kan også blive bestyrelsesmedlem.

Budgettet bliver dermed omdrejningspunktet
for dit arbejde i bestyrelsen. Det er her, du
sammen med resten af bestyrelsen fastlægger aktivitetsniveauet i afdelingen indenfor
rammerne af budgettet.

Ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet får
du indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt, og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling udvikles.
Du kan også være med til at igangsætte
sociale aktiviteter. Kort sagt kan du være
med til at gøre din boligafdeling til et godt
sted at bo.
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Hvis du bliver valgt til en afdelingsbestyrelse,
er du valgt af beboerne i din afdeling, og du
skal derfor varetage alle beboeres interesser.
Med andre ord er du samtlige beboeres tillidsmand, når der skal træffes beslutninger i
bestyrelsen.
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