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1. Afdelingsmøder i efteråret 2020 

Indledning 

Boligministeriet har forlænget den midlertidige bekendtgørelse om håndtering af møder mv. 

i relation til Covid-19 foreløbig til udgangen af september 2020. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen sætter rammer for håndtering af afdelingsmøderne i september 

2020 i Vallensbæk Boligselskab – herunder om krav om tilmelding og om brug af fuldmagter. 

Sagsfremstilling 

Notat af 29. juni 2020 fra KAB om ”Mødeafvikling indtil 1. oktober 2020” oplister en række 

forhold, som der bør tages højde for i forbindelse med afvikling af afdelingsmøder i boligor-

ganisationerne frem til 1. oktober 2020.  

 

Notatet omhandler plads andet pladskrav og mulighed for at kræve tilmelding på forhånd til 

møderne. Endelig påpeger notatet, at der uanset nuværende bestemmelser i vedtægterne skal 

gives mulighed for at stemme pr. fuldmagt – og at organisationsbestyrelsen derfor skal sætte 

rammerne for håndtering af fuldmagter, herunder hvor mange fuldmagter en beboer må 

have med til mødet. 

Bilag 

Bilag 1:  Notat af 29. juni 2020 fra KAB om ”Mødeafvikling indtil 1. oktober 2020”. 

 

På foranledning af flere organisationsbestyrelsesmedlemmer drøftedes seneste udvikling omkring 

Corona, og der blev udtrykt bekymring omkring afviklingen af de ordinære afdelingsmøder – trods 

mulighederne for at kunne finde mødelokaler med tilstrækkelig kapacitet.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede på denne baggrund at udskyde afdelingsmøderne ind til vi-

dere. Der vil blive indkaldt til afdelingsmøder, når det anses, at disse kan afvikles på forsvarlig vis. 

 

I forlængelse heraf besluttede organisationsbestyrelsen, at driftsbudgetterne for afdelingerne fore-

lægges organisationsbestyrelsen til godkendelse på næstkommende møde. De midlertidige regler 

åbner mulighed herfor såfremt driftsbudgettet ikke indeholder en stigning på mere end 2 %. 

 

Endelig besluttede organisationsbestyrelsen, at driftschefen kontakter afdelingsbestyrelserne for 

drøftelse af, om der måtte være beslutninger, der ikke kan afvente et kommende afdelingsmøde og 

derfor må sendes i urafstemning. 

Alle beboere i Vallensbæk Boligselskab vil blive orienteret om disse beslutninger. 
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2. Orientering fra formanden 

Indledning 

Formanden for Vallensbæk Boligselskab ønsker at give en orientering. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Formand Katja Lindblad orienterede om, at hun fraflytter sin bolig i Vallensbæk Boligselskab den 

15. september 2020 – og at hun som følge heraf ikke længere opfylder kriterierne om at være bolig-

lejer og/eller disses myndige husstandsmedlemmer.  

 

Katja oplyste, at hun såfremt der måtte være et ønske herom gerne vil stille sig til rådighed som 

medlem af organisationsbestyrelsen med særlig indsigt – og gjorde opmærksom på, at dette vil 

kræve en ændring af boligorganisationens vedtægter, såfremt man udvider antallet af medlemmer 

med særlig indsigt fra 1 til 2. 

 

Der var i organisationsbestyrelsen enighed om, at fremsætte forslag om en ændring af vedtægterne 

på et kommende ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

 

Der var endvidere enighed om at indstille Katja Lindblad som medlem med særlig indsigt. 

 

3. Eventuelt 

• Katja Lindblad oplyste at der var sendt en bårebuket i forbindelse med tidligere bestyrelses-

medlem Per Riis begravelse. 

 

• Katja Lindblad oplyste, at Marianne Vittrup havde takket for gave, som hun har modtaget ef-

ter at være holdt op som kundechef og i forbindelse med hendes bryllup. 

 

• I forlængelse af beslutningen om at udskyde de ordinære afdelingsmøder drøftede organisati-

onsbestyrelsen det planlagte Seminar 2020 for beboervalgte i Vallensbæk Boligselskab. Organi-

sationsbestyrelsen besluttede, at Seminar 2020 ligeledes udskydes ind til videre. 

 

• Tilsvarende besluttede organisationsbestyrelsen, at den planlagte tur for ansatte i Vallensbæk 

Boligselskab udskydes ind til videre. 


