
Forslag  

Til VIBO's repræsentantskab 
 

Forslag til behandling under dagsorden punkt 8. 
 

Baggrund: 
Forslaget vedrører VIBO's vedtægter § 19, stk. 4 - beboernes ret til at gøre sig 

bekendt med dagsordener og referater af afdelingsbestyrelsens møder, hvor 
afdelingsbestyrelsen har pligt til at sørge for, at dagsordenen for 

afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere 

samtidig med, at der indkaldes til møde eller kort tid derefter. 
Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af 

møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere 
senest 4 uger efter mødets afholdelse. 

 
 

Forslag: 
 

1. Organisationsbestyrelsen opfordres til at sikre, at der ikke er afdelinger, 
hvor afdelingsbestyrelsen tilsidesætter/ og ikke overholder de nævnte 

bestemmelser i § 19, stk. 4. 
 

2. Organisationsbestyrelsen opfordres til snarest muligt og inden 1. april 2020 
at gennemføre en kontrol blandt organisationsbestyrelsens medlemmer, om 

bestyrelsen i deres respektive afdelinger overholder § 19, stk. 4. 

 
3. Eventuel kan kontrollen udvides til også at gælde nogle få andre 

afdelingsbestyrelser (ved en stikprøve). 
  

4. Det foreslås, at denne kontrol udføres ved at indhente kopier af 
dagsordener og referater af bestyrelsesmøder for mindst 3 måneder, f.eks. 

oktober + november 2019 og januar 2020. Og at kontrollen også får klarlagt, 
på hvilken måde dagsordener og referater er gjort tilgængelig for afdelingens 

beboere. 
 

 
Begrundelse: 

Jeg håber, at repræsentantskabet er enig med mig i, at beboerdemokratiet 
bliver undertrykt, når/hvis en afdelingsbestyrelse ikke holder afdelingens 

beboere løbende underrettet om bestyrelsens arbejde og beslutninger, især 

drøftelser og beslutninger der kan påvirke afdelingens drift og økonomi. 
 

Det må være en naturlig opgave for organisationsbestyrelsen, at bestyrelsen 
sikrer at love og vedtægter overholdes i afdelingerne, og griber ind overfor 

afdelingsbestyrelser, der ikke følger reglerne/vedtægterne. 
 

 



Forslag  

I min egen afdelingsbestyrelse udgør jeg et mindretal, og har ikke kunnet 
overbevise flertallet om, at VIBO's vedtægter § 19, stk. 4 skal overholdes. 

Der bliver ikke skrevet referater af bestyrelsesmøder. Der føres en 
bestyrelsesprotokol, hvor referater er en mangelvare.  

Alligevel er det flertallets argumentation, at afdelingens beboere kan få lov til 
at se i bestyrelsesprotokollen, hvis de ønsker "tilgængelighed" til bestyrelsens 

drøftelser og beslutninger. 
 

Jeg har derfor kun den mulighed tilbage, at stille ovennævnte forslag til 

repræsentantskabet. 
 

Henning Pedersen 
Afdeling 155 
 


