Vedtægter for beboerråd
§ 1.

Beboerne på Hedorfs Kollegium, Preben Kaas’ Vænge 5A-R, Frederiksberg kan få medindflydelse
på kollegiets drift, såfremt de på et beboermøde træffer beslutning om at vælge et beboerråd
til at udøve medindflydelsen.

§ 2.

Beboerne på Hedorfs Kollegium kan vælge et beboerråd. Beboerrådet skal bestå af et ulige
antal medlemmer (minimum fem) og som vælges på beboermødet. Der skal være en
repræsentation fra hver etage i beboerrådet.
1. Beboerrådet vælger af sin midte en formand.
2. Valgbare som medlemmer af beboerrådet er beboere på Hedorfs Kollegium.

§ 3.
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Valgperioden for beboerrådsmedlemmer og suppleanter for disse er to år. Genvalg kan
finde sted.
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Beboerrådet kan i en forretningsorden træffe nærmere beslutning om udførelsen af sit
hverv.

1. Beboerrådet kan med beboermødets og Hedorf A/S’s godkendelse foretage ændringer i
Hedorfs kollegiums husorden.
2. Beboerrådet skal orienteres om ansættelse og afskedigelse af en ejendomsfunktionær
samt rapportering om Hedorfs Kollegiums vedligeholdelsesstand
3. Beboerrådet overvåger vedligeholdelsesstanden og pasningen af Hedorfs Kollegium
samt påser, at der er god orden på kollegiet.
4. Beboerrådet indstiller emner til vedligeholdelse/fornyelser til Hedorf A/S

§ 4.

1. Beboerrådet indkalder skriftligt samtlige beboere på Hedorfs Kollegium til beboermøde
med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal ledsages af en angivelse af det eller de
emner, som skal drøftes på mødet. Samtidig indkaldes Hedorf A/S på tilsvarende måde
og med samme varsel.
2. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har samtlige beboere på Hedorfs
Kollegium. Hedorf A/S har tillige adgang, men har ikke stemmeret.
3. Enhver som efter ovenstående har adgang til beboermødet, har ret til at få et angivet
emne behandlet på mødet og til at tage ordet. Forslag, der ønskes behandlet på
beboermødet, skal være beboerrådet i hænde senest en uge før modet. Indkomne
forslag udsendes til beboerne på Hedorfs Kollegium senest tre dage før et beboermøde.
4. Beboerrådet kan beslutte, at indkaldelse til beboermøder samt udsendelse af indkomne
forslag udsendes eller gøres tilgængeligt elektronisk, såfremt det sikres, at alle beboere
har adgang hertil. Der skal tillige sættes opslag op i hvert fælleskøkken.
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5. Beboermødets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de
fremmødte beboere. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§5

Beboerrådet skal hvert år inden udgang af april indkalde til ordinært beboermøde. Hvis
beboerrådet ikke indkalder hertil, skal Hedorf A/S indkalde til det ordinære beboermøde.
Dagsordenen for det ordinære beboermøde skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Valg af medlemmer til beboerrådet og eventuelle suppleanter for disse
5. Valg af revisor
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag

§6

Fuldmagter til beboerrådets konto udstedes til formand, kasserer og administrator for
Hedorf A/S. Hævekort kan udstedes til formand og kasserer.

§7

Ekstraordinært beboermøde afholdes når:
1. Beboerrådet beslutter dette
2. Mindst ¼ af husstandene på Hedorfs Kollegium kræver det og ønsker et bestemt
angivet emne til behandling
3. Der på tidligere beboermøde er truffet beslutning herom
4. Hedorf A/S anmoder herom til behandling af et af selskabet bestemt angivet emne
5. Hvis formand eller kasserer fraflytter.

Således vedtaget på det ordinære beboermøde den 6. maj 2013
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