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Bestemmelser vedr. arbejdsgrupper i A/B Humlegården 

På baggrund af forslag fra interesserede beboere i foreningen om etablering af arbejdsgrupper omkring 

drifts- og udviklingsprojekter, har bestyrelsen udarbejdet følgende foreløbige rammer/bestemmelser. Disse 

rammer skal sikre en beboerdemokratisk platform for kommende arbejdsgruppers aktiviteter samt tilgodese 

en struktur, som sikrer optimal processtyring. Desuden skal rammerne medvirke til, at bestyrelsen kan stå 

inde for de pågældende arbejdsopgavers indhold og proces. 

 

1- Arbejdsopgaven skal beskrives og indsendes til bestyrelsen for godkendelse. Løsningen af 

arbejdsopgaven kan først gå i gang, når den er godkendt. 

 

2- En oversigt over initiativtagere og interesserede i arbejdsgruppen skal sendes til bestyrelsen. 

Oversigten skal indeholde navn, adresse, tlf. nr. og e-mail adresser, således at der kan etableres en 

bred kontaktflade.   

 

3- Initiativtagere til arbejdsgruppen skal udarbejde et opslag, som kan hænges op i opgangene og 

vedhæftes et bestyrelsesreferat, således at alle beboere får lige ret og mulighed for at deltage i den 

pågældende arbejdsgruppe. Størrelsen af den pågældende gruppe skal aftales i samråd med 

bestyrelsen.  

 

4- Der vil blive tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen til den enkelte arbejdsgruppe. 

 

5- Arbejdsgruppen skal internt udpege en tovholder. 

 

6- Budget for arbejdsopgaven vil blive besluttet af den fungerende bestyrelse. Initiativtagere til 

arbejdsgruppen skal udarbejde et overslag over forventede udgifter samt en beskrivelse af projektet 

med udspecificering af poster og tidsplan, som først skal godkendes af bestyrelsen før 

arbejdsgruppen kan påbegynde sine aktiviteter.  

 

7- Alle udgifter til arbejdsgruppens aktiviteter skal forinden udlæg godkendes af arbejdsgruppens 

kontaktperson i bestyrelsen.  

 

8- Alle udlæg skal dokumenteres i form af kvitteringer, som godkendes af kontaktpersonen fra 

bestyrelsen inden de kan ekspederes af Administrationshuset. 

 

9- Arbejdsgruppen skal holde bestyrelsen orienteret i form af en kortfattet opsummering minimum en 

gang hver 3. måned (f.eks. på e-mail), således at processer løbende kan optimeres i takt med de 

erfaringer som høstes undervejs.  

 

10- Der afholdes møde minimum 1 gang hvert halve år, hvor arbejdsgruppen og kontaktpersonen fra 

bestyrelsen mødes, gør status og evaluerer. Der kan foruden dette aftalte møde indkaldes til 

ekstraordinært møde, hvis dette ses nødvendigt af en af parterne.  

 

11- Arbejdsgruppen etableres for højst 1 år af gangen, og en fornyelse/fortsættelse er betinget af 

bestyrelsens godkendelse for det efterfølgende år.    

 

12- Bestyrelsen forbeholder sig retten til at revidere i de ovennævnte bestemmelser i takt med løbende 

erfaringer. 

 

Bestyrelsen i A/B Humlegården, marts 2014 


