
 

formalia ved beboermødet 
Jævnfør DUAB’s retningslinjer  

 

Vi har lige prøvet at sammenfatte de vigtigste regler for afholdelsen af afdelingsmødet (som også 
kaldes beboermødet i daglig tale). Dette vil også kort blive gennemgået på beboermødet. En mere 
detaljeret version af beboermødets formalia kan findes i DUABs retningslinje 12.  
 

v Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej (= DUAB afdeling XI) afholder ordinært beboermøde en 
gang årligt inden udgangen af september. 

v Beboermødet er afdelingens (= kollegiets) øverste myndighed, hvor alle kollegiets beboere 
kan deltage i diskussioner og beslutninger. Det vil med andre ord sige, at det er de beboere 
der møder op til beboermødet, der træffer beslutninger for hele kollegiet.  

v En beslutning der er blevet truffet på lovlig vis af beboermødet kan så godt som aldrig blive 
omstødt af hverken afdelingsbestyrelsen (også kaldet beboerbestyrelsen), boligselskabet 
eller UBS. Det er derfor vigtigt at beboermødet bliver afholdt efter de gældende regler: 

o Alle beboere skal skriftligt modtage en indkaldelse til beboermødet, senest 4 uger 
før det afholdes. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden for 
beboermødet. Ligeledes skal det fremgå hvad der skal besluttes.  

o Forslag der ønskes behandlet på beboermødet skal skriftligt afleveres til 
beboerbestyrelsen senest 2 uger før beboermødets afholdelse. Alle forslag til 
beslutninger skal ud på skrift til alle beboere senest 1 uge før beboermødet.  

o Hver husstand har 2 stemmer. Der kan ikke stemmes med fuldmagt, man skal 
således møde personligt op for at få indflydelse på de beslutninger der træffes.  

o Alle beboere, der vil, har ret til at komme til orde inden der stemmes om et forslag.  
o Et forslag kan kun vedtages, hvis der er absolut flertal for ændringen i blandt dem 

der deltager på beboermødet. Dvs. at over 50% af stemmerne skal være for 
forslaget, for at det vedtages. Er der eksempelvis 29 stemmer for, 24 stemmer imod 
og 7 der har stemt blankt vil forslaget ikke blive vedtaget.  

v Der skal tages referat til beboermødet, så der ikke bagefter er tvivl om hvilke beslutninger 
der blev truffet på beboermødet. Referatet skal herefter godkendes og offentliggøres.  

v Medlemmer og suppleanter til beboerbestyrelsen skal vælges på beboermødet.  


