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Struktur 
 
Lejerne bestemmer 
Det er beboerne selv, som har bestemt, at det skal være sådan. I andelsboligforeningen VA’s afdelinger 
er beboerne ikke blot ‘lejere’, - de er ‘medlemmer’! - Og det er ‘medlemmerne’ som fastsætter huslejen i 
overensstemmelse med gældende vilkår samt den drift og service, som ønskes. 

 
Af gode grunde kan det knibe for den enkelte at opleve denne indflydelse, når man kun udgør én af afde-
lingens 278 boliger og 4Syd igen kun udgør én af VA’s mange afdelinger, men sådan er det ikke desto 
mindre.  
 
I overensstemmelse med al anden foreningsmæssig og administrativ praksis er der en række spilleregler, 

men de er begrænset til et minimum for boligforeningens og afdelingens vedkommende.  

 
Indflydelse på foreningen får man direkte på den årlige generalforsamling eller indirekte gennem valg af 
foreningens formand og bestyrelse.  
  
Indflydelse på afdelingen får man på beboermøder, og ved valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen, 
som er afdelingens lokale bestyrelse.  

  
Beboermøder  
Beboermødet er afdelingens øverste besluttende myndighed, og der afholdes mindst to årlige møder i 
overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det drejer sig om budgetmødet i september, hvor husle-
jen fastsættes, og regnskabsmødet i marts. 
 
Andre beboermøder afholdes, hvis omstændighederne gør det nødvendigt at træffe særlige afgørelser i 

årets løb. Herudover kan der afholdes uformelle møder med orientering eller drøftelse af særlige forhold. 

  
Afdelingsbestyrelse 
Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens beboere til at repræsentere dem i spørgsmål om afdelingens 
drift og til at varetage afdelingens interesser bedst muligt. Der vælges repræsentanter til afdelingsbesty-
relsen på beboermødet i marts. 

 
Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden.  
 
Afdelingsbestyrelsen holder møde ca. hver 3. uge, og herudover arbejdes der i en række udvalg, hvor 
også andre beboere i nogle tilfælde deltager. 
 
Beboere kan efter aftale deltage ved møder i afdelingsbestyrelsen for drøftelse af specifikke punkter. 

 
Grupper og udvalg 

Foruden de udvalg som nedsættes af afdelingsbestyrelsen, så vælges der på beboermødet i april også 
medlemmer til en række andre udvalg og grupper. 
 
Disse udvalg og grupper har et kommissorium eller en opgavebeskrivelse, som kompetence grundlag for 
sit arbejde. 

 
Aktuelt findes der fire udvalg og grupper hvis medlemmer vælges på beboermødet.  
 

 Miljøgruppen 
 Beboerhus udvalg 
 Genbrugsgruppen 

 Informations udvalg 
 
Kommissorium eller opgavebeskrivelser fremgår af afdelingens hjemmeside. 
 

Afdelingens daglige drift 
På ejendomskontoret som er beliggende Svanens kvarter 22 får du råd og vejledning. Du kan træffe afta-
ler om assistance, når det er nødvendigt, og du kan låne værktøj. På ejendomskontoret bestiller du lige-

ledes materialer, som udleveres i forbindelse med beboernes medvirken til drift og vedligeholdelse, og du 
træffer aftale om, hvordan de skal udleveres. 
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Den daglige ledelse af afdelingen påhviler driftslederen som forestår planlægning, drift og vedligeholdel-
se. Derimod vil kontakten mellem beboerne og driften normalt blive varetaget af en ejendomsfunktionær, 
som er at træffe på ejendomskontoret i åbningstiden. 
 
Afdelingens driftspersonale holder til på ejendomskontoret, samt på materialegården der er beliggende 

mellem Svanens kvarter og Ørnens kvarter på Sletbrovej. 
 


