Bestyrelsesmøde d. 3/10.21
Deltagere: Susanne, Majbritt, Marianne

Ad. 1 Konstituering af bestyrelsen:
Alle fortsætter på deres poster: Majbritt – formand
Marianne – næstformand, kasser
Susanne – bestyrelsesmedlem

Ad. 2 Afdelingsbestyrelsens opgaver:
Vi har drøftet hvad der er afdelingsbestyrelsens opgaver.
Deres opgaver er at være der for beboerne, men er det vedr. praktiske
opgaver, skal beboerne selv rette henvendelse til kontoret/driften.
Bestyrelsen er til stede hver 1. søndag i mdr. i Trivselshuset, hvor beboerne
kan komme hvis de har brug for at snakke med os eller har emner de synes
bestyrelsen skal tage op.

Ad. 3 Halloween:
D. 6 november afholder vi halloween.
Indbydelser kommer senere.

Afdelingsbestyrelsens fem bud
1
Du er valgt til at udvikle og styrke afdelingen efter beboernes ønsker og til at bidrage til et levende beboerdemokrati.

2
Du er tillidsmand for alle beboerne i din afdeling – også for de unge, børnefamilierne, de ældre, de psykisk og fysisk handicappede, de nye og de gamle
danskere. Du skal altså søge løsninger, der tager højde for de til tider forskellige interesser, der er i din afdeling.
Læs mere

3
Du er beboernes kontaktled til organisationsbestyrelsen og administrationen.

4
Du er igangsætter – f.eks. af aktiviteter i din afdeling – og skal ikke nødvendigvis udføre alle de praktiske opgaver selv.

5
Du skal vide (og vise), at andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine og afdelingsbestyrelsens.

Afdelingsbestyrelsens opgaver
Afdelingsbestyrelsens opgaver er grundlæggende beskrevet i loven. Det er de samme pligter og rettigheder som gælder for alle afdelingsbestyrelser i
landet. Det betyder, at mange opgaver er de samme, hvad enten du bor i en boligafdeling i Haderslev eller Roskilde.
Nogle afdelinger er store, andre er små, nogle har grønne udearealer, andre har parkeringspladser, nogle har beboerhuse, og andre har haver. De
fysiske forhold varierer fra sted til sted, ligesom mennesker og traditioner gør det.
Ideer til ændringer og forbedringer i afdelingen kommer som regel fra afdelingsbestyrelsen. Det er hér, diskussionerne starter, og det er ofte hér, ideer
til fremme af afdelingens sociale liv fødes og modnes. Alle ideer bør drøftes grundigt i afdelingsbestyrelsen og diskuteres med administrationen, så
visioner, lovgivning og økonomi hænger sammen.
Det er vigtigt, at afdelingen fremstår attraktiv for både nuværende og kommende beboere. Derfor bør I diskutere, hvad I vil. Hvad er den overordnede
målsætning for jeres arbejde i den kommende tid? Er det at styrke det sociale liv? Er det at få gennemført nødvendige opretnings- og
moderniseringsarbejder? Er det at få skabt børne- og ældrevenlige udearealer? Eller er det at få skabt et stort aktivitetsniveau blandt beboerne?

Når afdelingsbestyrelsen har besluttet sig for, hvilke målsætninger de vil arbejde hen imod, har afdelingen noget at styre efter og kan arbejde mere
effektivt. Ellers kan afdelingsbestyrelsens arbejde komme til at bestå i at gennemgå den indkomne post og tage stilling til de sager, der tilfældigt
dukker op.
Når afdelingsbestyrelsen har opstillet nogle politiske mål for afdelingen, kan målene diskuteres på afdelingsmødet og skabe grundlaget for afdelingens
budget fremadrettet.

Kopi hentet fra BL´s hjemmeside.

