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Selskabets øverste myndiged

Selskabets øverste myndighed

Formen på møderne

Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed
og bør derfor forholde sig til de overordnede politiske
rammer for selskabets virke. Repræsentantskabet
består af selskabets bestyrelse og repæsentanter fra
alle selskabets afdelinger. Herudover har alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer adgang til møderne (dog uden
stemmeret hvis de ikke er valgt til repræsentantskabet).

Formen på repræsentantskabsmødet er ofte afhængig
af selskabets størrelse. Repræsentantskabets størrelse
kan variere fra 7 personer til næsten 100 personer.
Meget store forsamlinger kan føre til en begrænsning af
debatten, og det kræver mere disciplin at drøfte og tage
stilling til specifikke spørgsmål. I mindre forsamlinger er
der større mulighed for, at flere kommer til orde, og at
drøftelserne bliver mere uformelle. Der kan således stilles forskellige krav til form og planlægning af repræsentantskabsmødet afhængig af selskabets størrelse. Her
kan du se en række forslag til selve formen på repræsentantskabsmødet. Formen kan variere fra år til år.

Repræsentantskabets kompetence kan kort
beskrives således:
•
•
•
•
•
•
•

Valg af forretningsfører og revisor
Selskabets byggepolitik
Køb og salg af ejendomme, grunde og afdelinger
Iværksættelse af byggeri
Ændring af vedtægter
Opløsning af selskabet
Godkendelse af selskabets årsregnskab og
beretning
• Ændring af vedligeholdelsesordning
Herudover kan repræsentantskabet som øverste myndighed beslutte, at kompetence, der er uddelegeret til
selskabets bestyrelse, tages tilbage til repræsentantskabet. Som situationen er i dag, er der mange selskaber, hvor de overordnede rammer afstikkes af selskabets bestyrelse.

Ideer til emnetyper
Det er repræsentantskabet, der afstikker rammer for
den løbende ledelse, der varetages af selskabsbestyrelsen. Repræsentantskabsmøderne bør indeholde
politiske drøftelser, og kan drøfte emner som:
• Drøftelse af kommunens politik på området med
henblik på at påvirke denne.
• Miljøtiltag – skal selskabet være et grønt boligselskab?
• Selskabets udlejningspolitik – herunder særlige
aftaler.
• Beboersammensætning.
• Orientering og debat om nye politiske tiltag.
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Repræsentantskabsmødet kan være en del af en
konference for afdelings- og selskabsbestyrelser med
behandling af aktuelle emner indenfor lovgivning, miljø,
byggepolitik m.m.:
• En konference kan åbne mulighed for drøftelse af
flere emner eventuelt i mindre grupper og på samme
tid. Konferenceformen er derfor god, såfremt der
er tale om et stort selskab, med mange deltagere i
repræsentantskabsmødet.
• I forbindelse med en konference kan der afholdes
besigtigelsesture i de enkelte afdelinger eller til
andre relevante besigtigelsesmål.
• Praktisk kan en konference bedst afholdes i en
weekend.
Repræsentantskabsmødet kan omfatte et oplæg
og/eller tema over et relevant emne og lægge op til en
efterfølgende debat:
• Repræsentantskabsmødet bliver et forum for drøftelse af aktuelle problematikker i selskabet/afdelingerne. Mødet kan samtidig være stedet for en mere
struktureret erfaringsudveksling blandt de enkelte
afdelinger.
• Selskabet har mulighed for at få drøftet og udveksle
erfaringer om et aktuelt emne. Repræsentantskabsmødet vil ikke kun indeholde den traditionelle
dagsorden men også et oplæg, som kan gøre mødet
væsentligt mere spændende og lærerigt for deltagerne.
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Formen og planlægning på møderne

• Er der tale om et oplæg, kan man overveje eksterne
oplægsholdere, oplægsholdere fra DAB eller fra
selskabsbestyrelsen eller en af afdelingerne.
Målsætninger og visioner:
• Repræsentantskabsmødet kan – udover at være et
forum for drøftelse af aktuelle emner – også være
stedet, hvor selskabet udarbejder målsætningsprogram eller fastlægger visioner f.eks. byggepolitik,
miljø og boligsocialt arbejde.
Traditionel mødeform:
• Afholdes repræsentantskabsmødet på traditionel
vis, vil det oftest foregå på en hverdagsaften. Det
kræver, at mødets dagsorden ikke er for omfattende.
• Eventuelle oplæg udefra skal være tidsmæssigt
begrænsede og velstrukturerede.
Fællesspisning:
• Fællesspisning giver god anledning til udveksling af
erfaringer og holdninger blandt deltagerne.

Af selskabets vedtægter fremgår mindstekravet til
dagsordenen til det ordinære repræsentantskabsmøde.
Der kan i indkaldelsen gøres opmærksom på, at mødet
udover det formelle møde vil indeholde f.eks. et oplæg
eller en temadrøftelse. I forbindelse med planlægningen af repræsentantskabsmødet vil DAB fungere som
sekretariat og udarbejde motiverede dagsordener (eller
forslag hertil). Hvis DAB’s bistand ønskes til oplæg og
lignende, hvor der kræves en indsats, der ligger udover
den sædvanlige, kan selskabet betale for denne tillægsydelse. Selskabet kan også købe oplægsholdere eller
benytte muligheden for gratis oplæg fra kommuner og
andre i det omfang, dette er muligt. Selskabet kan på et
forudgående bestyrelsesmøde vælge at sætte planlægning af repræsentantskabsmødet på dagsordenen.
• På mødet kan dagsordenen for næste repræsentantskabsmøde fastlægges (med eventuel oplæg,
temadrøftelse m.m.).
• Selskabsbestyrelsen kan også vælge at nedsætte et
udvalg, der står for den videre planlægning. Hvis mødet afholdes som en del af en konference, er kravet
til planlægningen naturligvis større.
• Det er nødvendigt at nedsætte et udvalg, der står for
planlægningen.
• Udvalget bistås af DAB.
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Bestyrelsens beretning:
• Bestyrelsen kan supplere driftsberetningen med en
mundtlig eller skriftlig beretning om selskabets virksomhed. En eventuel skriftlig beretning kan udsendes på forhånd, så deltagerne har mulighed for at
sætte sig ind i beretningen og forberede eventuelle
spørgsmål.

Planlægning af møderne
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