
Afdelingsmøde

BOLIGER VI LEVER I



Afdelingsmøde, indflydelse, aktiviteter. 
Er du nysgerrig så læs videre....
 
Når du bor til leje i en almen bolig hos FAB, så har du fordele og muligheder, som du ikke har hos en 
privat udlejer, det er f.eks.:

 � Almene boliger udlejes som Non-profit; der er altså ikke en ejer som skal tjene  
penge på din bolig.

 � Hos FAB har du også en stemme gennem beboerdemokratiet.
 � Du kan være med til at træffe beslutninger på det ordinære afdelingsmøde. 
 � Det ordinære afdelingsmøde afholdes én gang om året – husk at deltage.

Når du bor i en af FABs boligafdelinger, så har du:

 � Mulighed for at påvirke udviklingen i dit boligområde.
 � Mulighed for at få indflydelse på hele boligorganisationen. 

På det ordinære afdelingsmøde fremlægges næste års budget. Det handler om din husleje,  
som de fremmødte skal tage stilling til. 

 � De fremmødte skal også stemme om indkomne forslag. 
 � Du kan være med til at træffe beslutningerne i din afdeling. 
 � På afdelingsmødet kan der vælges en afdelingsbestyrelse. 

Beboerne i en almen boligafdeling har mulighed for at vælge en afdelingsbestyrelse, som indgår i et 
 samarbejde med boligselskabet omkring udviklingen og nye tiltag i afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen kan igangsætte forskellige aktiviteter for beboerne i afdelingen som f.eks.:

 � Udflugter.
 � Fester / fællesspisninger.
 � Rundsending af nyhedsbreve / infofoldere / beboerblade.

Det er også afdelingsbestyrelsen, som udpeger repræsentantskabsmedlem(er) fra afdelingen, som så  
deltager i FABs repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet er boligselskabets øverste myndighed.  
 
Som medlem af afdelingsbestyrelsen får du blandt andet:

 � Et godt netværk med afdelingsbestyrelserne i FAB og andre boligorganisationer.
 � Mulighed for at deltage i kurser.
 � Mulighed for at deltage i temadage om beboerdemokratiet og almene boliger i DK.

Så hvis du ønsker indflydelse eller hvis du gerne vil høre om hvad der sker lige netop i din afdeling, så 
mød op til det ordinære afdelingsmøde. 

Vi ses !


