Postfunktionærernes Andels-Boligforening
Bestyrelsen afd. 9, Televang
Televænget 30, kld. – 2770 Kastrup
Kontortid: 1. mandag i måneden kl. 18.30 – 19.30
E-mail bestyrelsen@televang.dk

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen PAB Afd. 9 Televang.
1. Afdelingsbestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, mindst 3, hvoraf en er
afdelingsformand. Afdelingsbestyrelsen kan vælge en næstformand i blandt sig.
Endvidere er der valgt 2 suppleanter.
2. Afdelingsbestyrelsen fastlægger sine møder for et halvt år af gangen.
3. Der skal være mindst et flertal af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne til stede, for at
afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig.
4. Såfremt der ved afstemning er stemmelighed, er afdelingsformandens og ved dennes fravær
næstformandens stemme udslagsgivende.
5. Afdelingsformanden eller mindst et flertal af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne kan
indkalde til ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde.
Et ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.
6. Afdelingsbestyrelsesmøderne ledes af afdelingsformanden eller dennes stedfortræder.
7. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen deltager i afdelingsbestyrelsesmøder dog uden
stemmeret.
Endvidere deltager suppleanterne i afdelingsbestyrelsens arbejde.
8. Hvis afdelingsmødet har besluttet at udpegning af deltagere til PAB’s repræsentantskab,
foretages af afdelingsbestyrelsen, skal dette ske på det første afdelingsbestyrelsesmøde efter
det ordinære afdelingsmøde.
Afdelingsformanden har første prioritet.
Der udpeges suppleanter i fornødent omfang eventuelt ved indkaldelse af beboere.
Navnene på de udpegede meddeles PAB’s administration.
9. Afdelingsbestyrelsen fører et beslutningsreferat.
Referatet godkendes senest på det efterfølgende afdelingsbestyrelsesmøde.
Særstandpunkter kan altid føres til referat, hvis det kræves.
En elektronisk udgave af referatet sendes til PAB’s administration.
10. Ved behandling af klage- eller personsager har afdelingsbestyrelsen og suppleanter
tavshedspligt.
Denne tavshedspligt er fortsat gældende efter udtrædelse af afdelingsbestyrelsen.
Tavshedspligten omfatter endvidere de drøftelser, der fører til beslutninger.
11. Kun trufne beslutninger på afdelingsbestyrelsesmødet må omtales.
12. Afdelingsformanden tegner afdelingsbestyrelsen udadtil, såfremt der ikke er aftalt andet.
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13. Hvis et afdelingsbestyrelsesmedlem udebliver fra to på hinanden følgende
afdelingsbestyrelsesmøder uden afbud, kan suppleanten indtræde midlertidigt i
afdelingsbestyrelsesmedlemmets sted med stemmeret.
14. Hvis afdelingsformanden er valgt af afdelingsmødet og afgår i løbet af sin valgperiode,
indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinært afdelingsmøde i henhold til vedtægterne
med valg af afdelingsformand på dagsordenen.
Indkaldelsen kan eventuelt ske i samarbejde med PAB’s administration.
15. Ved et afdelingsbestyrelsesmedlems eventuelle udtræden af afdelingsbestyrelsen følges
reglerne i PAB’s vedtægter om valg til bestyrelsen § 20, stk. 6.
16. Afdelingsbestyrelsesmøderne bør altid foregå i en positiv og konstruktiv ånd.
17. Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte de fornødne ad hoc udvalg med reference til
afdelingsbestyrelsen.
18. Afdelingsbestyrelsen skal mindst én gang om måneden have en træffetid, hvor beboerne
kan træffe et medlem af afdelingsbestyrelsen.
I juli og december kan træffetiden undlades.
19. På det første afdelingsbestyrelsesmøde efter det ordinære afdelingsmøde forelægges
forretningsordenen til accept og underskrift af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne og
suppleanterne.

Vedtaget på bestyrelsesmødet, den 5. december 2016

-----------------------Jens Gregersen
Afdelingsformand

-----------------------Ayoe Christensen
Næstformand

---------------------Claus Pedersen
Bestyrelsesmedlem

-------------------------Berit Honoré
Bestyrelsesmedlem

-------------------------Lars Honoré Johansen
Bestyrelsesmedlem

---------------------Birthe Lundgren
1. Suppleant

--------------------------NN
2. Suppleant
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