BB-ANTENNELAUG
FORRETNINGSORDEN
for
repræsentantskabsmøder i BB-ANTENNELAUG
Som retningslinjer for repræsentantskabsmøder gælder sammen med BB-Antennelaugs vedtægter følgende
bestemmelser:

Repræsentantskabsmødets opgaver

1. Repræsentantskabsmødet har den højeste myndighed i alle antennelaugets anliggender.

2. Repræsentantskabsmødet træffer beslutning om:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Fastsættelse af årligt bidrag/udgiftsandel til antennelauget.
Endelig afgørelse om eksklusion af et medlem.
Valg af formand (lige år).
Valg af bestyrelse og evt. ansættelse af forretningsfører/personale.
Valg af revisor.
Ændring af vedtægterne.
Opløsning af antennelaugets.
Valg af likvidationsudvalg.

3. Repræsentantskabsmødet godkender endeligt BB-Antennelaugs vedtægter, budget, årsregnskab og
beretning.

4. Repræsentantskabsmødet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af
antennelaugets bestyrelse, herunder beslutning om optagelse og eksklusion af medlemmer, skal
udøves af repræsentantskabsmødet.
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5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, inklusive formanden.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af Repræsentantskabsmødet blandt antennelaugets medlemmer.
Som bestyrelsesmedlem kan alene vælges boligtagere i medlemmets boligafdeling, ejere i
medlemmets grundejerforening, beboere i medlemmets antennelaug eller bestyrelsesmedlem i
medlemmets skole eller institution,jfr. vedtægternes§ 3, stk. l.

6. På lige årstal vælges formand for 2 år, 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt 2 suppleanter for I år.
På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for I år.
Bortset fra valg af formand konstituerer bestyrelsen sig selv, og vælger en næstformand, samt
vælger af sin midte et forretningsudvalg, som består af formanden og to bestyrelsesmedlemmer.
Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, indtræder næstformanden der fungerer
til førstkommende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, indtræder en suppleant i
bestyrelsen for den resterende del af det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.
Suppleanter indtræder i prioriteret rækkefølge ud fra, hvem der har opnået flest stemmer ved valget.
Suppleanter har såvel møderet som mødepligt og har taleret men ikke stemmeret.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

Repræsentantskabsmødernes afholdelse

7. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj måned.

8. Adgang til repræsentantskabsmøderne har bestyrelsen og suppleanter, samt repræsentanter for
hvert medlem efter følgende regler:

1. Almene boligafdelinger har ret til at være repræsenteret med indtil 3 repræsentanter
udpeget/valgt af afdelingsbestyrelsen (uden suppleanter) for den pågældende
boligafdeling.
2. Øvrige medlemmer har ret til at være repræsenteret med indtil 3 repræsentanter for det
pågældende medlem.

9. Administrationen/forretningsfører, samt revisor og antennelaugets personale er berettiget til at
deltage på repræsentantskabsmøderne uden stemmeret men med taleret.
Repræsentantskabsmødet kan ved almindeligt stemmeflertal beslutte, at andre deltager i mødet,
ligeledes uden stemmeret.
Repræsentantskabsmødet kan bestemme, at administration/forretningsfører samt revisor og
antennelaugets personale udelukkes fra mødet, når særlige forhold gør nævntes deltagelse
uhensigtsmæssig.
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10. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i
overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden
overholdes.

11. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet
af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten.

12. Administrationen/forretningsfører stiller en referent til rådighed for Repræsentantskabsmødet, der
refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort
referat om forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

13. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning
om navn og den medlemsorganisation vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil
dirigenten eller repræsentantskabsmødet måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg og forslag til et
punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet.

14. Bortset fra valg, ændring af vedtægter og opløsning af BB-Antennelaug afgør
repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.
Almindeligt stemmeflertal betyder, at et af de mulige udfald af afstemningen har opnået flere
stemmer end noget andet udfald. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne
stemmer.

15. Stemmeafgivning sker ved opråb for hvert medlem. Der skal dog ske skriftlig afstemning såfremt et
medlem begærer dette, eller dirigenten finder skriftlig afstemning mest hensigtsmæssig.

16. Hvert medlem deltager forholdsmæssigt i afstemninger med I stemme pr. tilslutning. Ved tilslutning
forstås medlemmets faktiske antal tilsluttede boligenheder uden hensyntagen til medlemmets
tilslutningsmuligheder i øvrigt.
Antal stemmer/udgiftsandele for hvert medlem fremgår af bilag 1 til vedtægterne.
Medlemmer der er i restance på ottendedagen før et repræsentantskabsmødes afholdelse, kan ikke
udøve deres stemmeret.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemmes.

17. Ved valg af formand på repræsentantskabsmødet gælder, at såfremt der kun foreslås en kandidat,
betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.

18. Såfremt der foreslås 2 kandidater til en post, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flere end
halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer,
foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning.
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19. Såfremt der foreslås flere end 2 kandidater til en post, og ingen kandidater ved første skriftlige
afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning
mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer.

Ændring af forretningsordenen

20. Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af repræsentantskabsmødet med den i punkt 14
angivne stemmeflerhed.

Ikrafttræden

21. Denne forretningsorden træder i kraft dagen efter repræsentantskabsmødets vedtagelse.

Denne forretningsorden er vedtaget af repræsentantskabsmødet den 20.maj 2019.
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