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Kommissorium  

Det er Udvalget for bæredygtigheds (herefter ”Udvalget”) opgave at støtte bæredygti-

ge initiativer og indsatser, der styrker den grønne omstilling i de DAB-administrerede 

boligselskaber- og afdelinger, og som kan bidrage til opfyldelse af FN’s Verdensmål.  

Støtte kan gives til tiltag og projekter, der fremme bæredygtighed og/eller mindsker 

boligafdelingens belastning af miljøet. DAB’s udvalg for bæredygtighed vil således 

kunne støtte projekter, der kombinerer bæredygtighed med sundhed, affald, transport 

eller fællesskaber. Det kan eksempelvis være ved at opsætte ladestandere til el-biler, 

genbruge regnvand, forbedre affaldssorteringen, oprette insekthoteller og skabe 

grønne miljøer mv. 

Støtten kan gives efter ansøgning eller gennem initiativ fra Udvalget eller Administra-

tionen. 

Udvalget kan selvstændigt tage initiativer til at iværksætte eller gennemføre bære-

dygtige tiltag eller verdensmåls initiativer, ligesom Udvalget i rimeligt omfang kan op-

købe genstande, som kan anvendes i eller som udlån til boligafdelinger eller i DAB. 

Udvalget må ikke give økonomisk støtte til indsatser og formål, der ikke relaterer sig 

til DAB eller DAB-administrerede boligselskaber- og afdelinger. 

Støtten kan udgøre den samlede omkostning til det støttede formål eller en del heraf. 

Dette vil i det enkelte tilfælde bero på en samlet vurdering af ansøgningerne. 

De samlede, årlige støttemidler fastlægges af DAB's bestyrelse. 

Krav til ansøgningen 

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvilken initiativ eller indsats, der 

søges støtte til samt det ønskede beløb. Desuden skal der til ansøgningen knyttes et 

budget over omkostningerne, herunder om egenfinansiering, der er obligatorisk.  

Af ansøgningen skal det fremgå, om der er ansøgt om eller opnået støtte fra andre 

fonde, udvalg m.v. 

Der aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne. 
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Udvalgets sammensætning 

Udvalget består af 3 medlemmer valgt af DAB's bestyrelse. Medlemmer skal være 

medlem af DAB’s bestyrelse eller bestyrelsesmedlem i selskaber eller afdelinger admi-

nistreret af DAB.  

Udvalget vælger af sin midte en formand. 

Den administrerende direktørs PA er sekretær for Udvalget. 

Møder  

Udvalget afholder 3 møder pr. år, som fastlægges ved årets begyndelse. Årsagen her-

til er, at der opnås mulighed for at fortælle ansøgerne, på hvilket tidspunkt deres an-

søgning vil blive behandlet. 

Reference 

Udvalget refererer til DAB's bestyrelse og giver en gang om året en redegørelse for 

den uddelte støtte. 

Udvalgets medlemmer pr. dags dato 

Navn, adresse, postnr. og by 


