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VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN DALHUSENE 

 

§1 Beboerforeningens formål er at varetage beboernes interesser overfor ejer og 

udlejer af ejendommen Dalhusene ApS samt relevante myndigheder jf. Bekendt-
gørelse om beboerrepræsentation. 

Endvidere er det beboerforeningens formål at sikre, at Dalhusenes bomiljø udvik-
les og styrkes til gavn for alle beboere.  

§2 Beboerforeningens arbejde sker på frivillig og ulønnet basis og varetages af den 

på det ordinære beboermøde valgte bestyrelse.  

§3 Det ordinære beboermøde skal afholdes hvert kalenderår inden den 1. april. 

Dagsorden herfor skal bl.a. omfatte: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år 
3. Regnskab for det forløbne år 

4. Indkomne forslag 
5. Fremtidig virksomhed 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisorer 
8. Fastsættelse af kontingent til beboerforeningen 

9. Eventuelt. 

Hvis der er forslag til ændringer i vedtægterne, skal det på dagsordenen som 

separat punkt. 

§4 Beboerforeningens bestyrelse udgør ejendommens beboerrepræsentation. Besty-
relsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer 

er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§5 På det ordinære beboermøde skal der vælges 3, 5 eller 7 repræsentanter til be-
boerforeningens bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gan-

gen.  

Der kan desuden vælges op til 3 suppleanter, som prioriteres efter stemmetal. 

Hvis suppleanter vælges uden optælling af stemmetal, aftales på mødet, hvem 
der er henholdsvis 1. 2. og 3. suppleant. Suppleanterne kan deltage på bestyrel-
sens møder, men har ikke stemmeret. 

Der kan vælges op til to revisorer. 

§6 Den valgte bestyrelse konstituerer sig på første bestyrelsesmøde, hvor kontakt-
person til udlejer udpeges. Derudover kan bestyrelsen vælge at udpege følgen-

de:  

1. Formand 

2. Næstformand 
3. Sekretær 
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4. Kasserer (evt. 2). 

Navn og kontaktoplysninger på kontaktperson meddeles udlejer senest 8 dage 

efter, at bestyrelsen er valgt. 

§7 Bestyrelsen er forpligtet til at vedtage procedurer generelt, herunder for egne 
møder, hvor følgende skal fremgå: 

1. Hyppighed af møder 
2. Frist for indkaldelse til bestyrelsesmøder 
3. Frist for udsendelse af dagsorden og bilag til bestyrelsens møder 

4. Frist for udsendelse af referat 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. 

§8 Udover det ordinære årlige beboermøde kan beboerforeningens bestyrelse vælge 

at afholde beboermøde når:  

a) bestyrelsen finder anledning dertil 

b) mindst 1/4 af lejerne begærer dette 
c) der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning herom. 

§9 Indkaldelse til beboermøde skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i 

samtlige opgange i ejendommen og eventuelt samtidig ved brev til samtlige leje-
re i ejendommen, herunder erhvervslejemålene. Udlejeren indkaldes skriftligt 

med samme varsel. 

Forslag til dagsorden for beboermøde skal være beboerforeningens bestyrelse i 
hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. 

§10 Adgang til beboermøderne har alle lejere af beboelseslejligheder, medlemmer af 
disses husstand, erhvervslejere, fuldmægtige for lejerne, repræsentanter for ud-
lejeren og – såfremt en lejer ønsker det – repræsentanter for en lejerforening, 

hvoraf pågældende er medlem. 

Bestemmelserne gælder ikke for lejere i fremlejeforhold jf. Bekendtgørelse om 

beboerrepræsentation § 2. 

§11 Beboermødets beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed 
blandt de fremmødte beboelseslejere. Hver beboelseslejlighed har én stemme. 

Stemmeret kan udøves af et husstandsmedlem eller ved skriftlig fuldmagt. Udle-
jer kan ikke udøve stemmeret for lejeren ved fuldmagt. Erhvervslejere har ret til 
fremmøde, men har ingen stemmeret. 

Til beslutninger vedrørende forslag om husorden kræves, at et flertal af samtlige 
beboelseslejere på et beboermøde stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at 

være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst halvdelen af de 
fremmødte beboelseslejere, afholdes ny beboermøde inden 1 måned, og på dette 

møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med halvdelen af 
de afgivne stemmer. 

§12 Regnskabet revideres af de evt. valgte revisorer. Revideret regnskab udsendes 
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senest 8 dage før det ordinære beboermøde. 

§13 Formanden og næstformanden er tegningsberettiget og forpligter beboerforenin-
gen i alle forhold udadtil. 

Bestyrelsen har bemyndigelse til at meddele prokura. 

Beboerforeningens økonomiske drift varetages af formanden eller kassereren 

efter bestyrelsens nærmere beslutning. Den pågældende er bemyndiget til at 
disponere over foreningens formue, herunder også at disponere over foreningens 
midler via elektroniske bankprodukter. Derudover vil der altid være udpeget et 

bestyrelsesmedlem, der har mulighed for adgang til kontoen. 

 

 

§14 

 

Kontingent til beboerforeningen fastsættes på et beboermøde. Kontingentet op-
kræves månedsvis af udlejer sammen med huslejen og overføres til beboerfor-

eningens bankkonto. 

  

§15 Beboermødet kan opløse en beboerrepræsentation når mindst 50 % af de frem-

mødte lejere af beboelseslejligheder giver tilslutning hertil. Lejerne skal møde 
personligt eller lade sig repræsentere af et husstandsmedlem eller ved fuldmagt. 

Er der ikke 50 % af samtlige beboelseslejere tilstede ved beboermødet, skal be-

slutningen om at opløse beboerrepræsentationen efterfølgende bekræftes ved en 
urafstemning blandt lejerne af beboelseslejlighederne. Urafstemningen er skrift-

lig. Hvert enkelt beboelseslejemål har én stemme. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. Beboerforeningen er opløst, såfremt de ved urafstemningen afgivne 
stemmer går ind herfor. 

Ved opløsning af foreningen skal salgbare likvider afsættes, og foreningens for-
mue skal hurtigst muligt udbetales til DEAS, som sørger for at fordele beløbet 

ligeligt mellem beboerne uanset varigheden af deres lejemål. 

§16 Beboerforeningens vedtægter må aldrig være i strid med gældende lov om leje 
og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Ved spørgsmål som ikke er 

reguleret af ovennævnte vedtægter, henvises til lov om leje, herunder bekendt-
gørelse om beboerrepræsentation. 

  

 

Vedtaget af Beboerforeningen Dalhusenes beboermøde på mødet d. 29. sep-
tember 2021 og ændret på beboermødet den 26. oktober 2022 (§ 13, stk.3). 

 

Underskrifter: 


