Forretningsorden for afvikling af beboermoder pa Galgebakken
(sidst cendret pa beboerm@det 28. marts 2017)
I.

Beboerm0det abnes af et bestyrelsesmedlem.
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2.

Bestyrelsesmedlemmet leder valget af dirigent(er) og
referent.
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3.

Dirigenten konstaterer beboerm0dets lovlighed og
beslutningsdygtighed i henhold til VA's vedtregter.

4.

Dirigenten s0rger for, at der vrelges et stemme udvalg.

5.

Dirigenten sikrer, at m0dets forretningsorden godkendes og endelige dagsorden fastlregges.

6.

Dirigenten meddeler tidspunkt for afslutning af m0det.
M0det skal slutte senest kl. 22.30. Herefter kan der
ikke tages beslutning.

7. Referatet af sidste beboerm0de behandles.
8.

9.

I

I

Under diskussion af dagsordenspunkter giver dirigenten m0dedeltageme ordet i den rrekkefolge, de
indtegner sig hos dirigenten. Ingen ma tage ordet uden
dirigentens tilladelse.

21. Ved personvalg opstilles kandidateme pa m0det. Der
skal vrere skriftligt tilsagn om opstilling fra foreslaede
kandidater, der er fravrerende.

13. Dirigenten s0rger for, at diskussionen opsummeres ved
afslutningen af hvert dagsordenspunkt.

23. Det antal kandidater, der opnar flest stemmer og svarer
til det besluttede antal bestyrelsesmedlemmer, er valgt.
Safremt flere kandidater opnar samme stemmetal,
afgores rrekkefolgen ved lodtrrekning, der foretages af
dirigenten.

22. De tilstedevrerende stemmeberettigede afgiver pr.
stemmeseddel op til det antal stemmer, der svarer til
det besluttede antal bestyrelsesmedlemmer.

14. Forslag til beslutning samt rendringsforslag til stillede
forslag skal fremsrettes skriftligt til fremvisning via
projektor for afslutning af diskussionen af punktet.

24. Referat af beboerm0deme skrives som beslutningsreferat. Referateme skal foreligge senest 10
arbejdsdage efter beboerm0det i underskrevet stand.
Referatet offentliggores snarest derefter i GB-posten
eller ved selvstrendig omdeling. M0deme optages til
st0tte for referatskrivningen. Udtalelser, der har
betydning for beslutnings-grundlaget, refereres kort.

15. 0konomiske beslutninger, der ikke er indeholdt i
budgettet, kan kun trreffes, nar forslaget har vreret
offentliggjort i Galgebakkeposten eller ved husstandsomdeling.
16. Ved diskussion af forslag til beslutning kan forslagsstilleren :fa ordet som sidste taler.

25. Pa et hvilket som helst tidspunkt kan en m0dedeltager
:fa ordet til forretningsordenen, hvis der opgives, til
hvilket punkt pa forretningsordenen vedkommende
0nsker at tale.

17. JEndringsforslag srettes til afstemning for det forslag,
hvortil det er stillet.

Indbudte grester har taleret, men ikke stemmeret.
Ejendomsleder og Ejendomsmester har en staende
invitation til deltagelse i beboerm0deme.

18. Der foretages skriftlig afstemning, nar mindst 1/3 af de
tilstedevrerende stemmeberettigede (=l stemme pr.
stemmeseddel) forlanger det.

10. Taleme ma n0je holde sig til det foreliggende emne
inden for dagsordenspunktet og i 0vrigt retie sig efter
dirigentens anvisninger.
11. Dirigenten kan beslutte afslutning eller indskrrenkning
af taletiden.

12. Safremt en m0dedeltager anmoder om en "kort
bemrerkning", kan dirigenten bryde de indtegnede
taleres rrekkefolge og give vedkommende ordet. Den
"korte bemrerkning" skal vrere af oplysende karakter
eller korrigerende art for selve punktets behandling og
ma ikke vare over et minut. I modsat fald skal taleren
af dirigenten henvises til at :fa ordet efter tur.
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19. Afstemninger afg0res ved almindelig stemmeflerhed. I
tilfrelde af stemmelighed opretholdes den bestaende
tilstand.
20. Afstemning ved personvalg skal vrere skriftlig, hvis der
opstiller flere kandidater, end der skal vrelges.

26. 5 m0dedeltagere kan skriftligt stille forslag om ny
dirigent. Et sadant forslag srettes straks til afstem-ning.
Afstemningen ledes af et bestyrelsesmedlem.
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27. Tvivlssporgsmal, der ikke kan loses af nrervrerende
forretningsorden, afg0res af dirigenten.

