Referat OB-høring - svar hurtigst muligt

Tidspunkt:
Sted:
Bemærkninger:

Til stede:

Fraværende:
Afbud:
Mødet slut:

Kl. 13:00
skriftligt
Der ønskes svar hurtigst muligt og senest mandag kl. 12.00.
Så snart et flertal har meldt positivt tilbage påbegyndes
cirkulæretilretning m.v.
AAB50_Bent Haupt Jensen (BHJ) (Administrativ light),
AAB4_Charlotte Stubbe Teglbjærg (Parlamentarisk),
AAB111_Kasper Cederholm (Administrativ Classic),
AAB55_Christina Jensen (Parlamentarisk), AAB86_Hanne
Dahlerup (Administrativ classic), AAB15_Lean Stig Bernhoff
(Administrativ light), AAB5_Bjarne Lindqvist (Administrativ
classic), AAB60_Charles Erik Wulff Thomassen
(Administrativ classic), Christian Høgsbro (CHO), Pia Skov
(PSK), Inge Vilhof (IVI)
Kl. 12:00
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1. Indstilling - Begrænsning af antal fuldmagter til afdelingsmøder 2020
Sagsnr.: S2016-00068
Sagsbehandler: Lasse Ryberg (LRY)

Resume
Indstilling om i forlængelse af ministeriets nylige udmelding at begrænse den midlertidige adgang
til at stemme ved fuldmagt til afdelingsmøderne til en pr. husstand.
Indstilling
Formandskabet indstiller overfor OB at godkende, at der ved afdelingsmøderne i boligforeningen
AAB’s fastsættes en begrænsning på brugen af fuldmagter til én fuldmagt pr. husstand således, at
en beboer eller husstand alene må medbringe én fuldmagt fra en anden husstand.
Sagsfremstilling
I forbindelse med håndteringen af den almene sektors beboerdemokrati har ministeriet skabt
midlertidigt krav om at beboere kan stemme ved fuldmagt.
Dette er der bl.a. vejledt om i cirkulære C9-2020.
På baggrund af en række henvendelser har BL den 20. august 2020 informeret om, at ministeriet
nu meddeler, at det vil være muligt at begrænse antallet af fuldmagter til en pr. fremmødt
husstand.
På baggrund af mulig uhensigtsmæssig brug af indsamlede fuldmagter samt det forhold, at AAB’s
vedtægter normalt udelukker muligheden herfor, indstiller formandskabet, at det kun er muligt for
afdelingerne at acceptere en fuldmagt pr. husstand, som anført i BL Informerer af 20. august 2020.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomisk betydning.
Beboerdemokratisk behandling
Ingen.
Hvilken betydning har det for afdelingen/beboerne?
Der kan opstå usikkerhed om muligheden for fuldmagt, idet der tidligere er kommunikeret noget
andet til afdelinger og beboere.
Regler
Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019.
Implementering
Der udsendes cirkulære, så snart OB har truffet beslutning i sagen og div. dokumenter tilrettes.
Desuden meddeles begrænsningen i et aktuelt BeboerNyt.

Bilag:
Indstilling om brug af fuldmagter.pdf
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Ny delt kommentar fra Bent Haupt Jensen.pdf
Ny delt kommentar fra Bjarne Roland Lindqvist.pdf
Ny delt kommentar fra Charles Erik Wulff Thomassen.pdf
Ny delt kommentar fra Charlotte Stubbe Teglbjærg.pdf
Ny delt kommentar fra Christina Jensen.pdf

Beslutning OB den 21. august 2020:
Fristen for behandling af forslaget om at begrænse fuldmagter til afdelingsmødet udløb den 24.
august 2020 kl. 12.00. I alt seks afgav stemme til fordel for forslaget. Resten har ikke svaret.
Indstillingen er godkendt.
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