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Kløvermarken.  

Fællesmødet er bofællesskabets højeste myndighed (§ 4 i afdelingens vedtægter). 
Supplerende har fællesmødet vedtaget følgende forretningsorden vedrørende fælles-
møder. 

Der kan kun træffes beslutning om punkter, der er medtaget på dagsorden. Der kan 
ikke træffes beslutninger under informationspunktet ”Nyt fra arbejdsgrupperne”1. Hvis 
arbejdsgrupper inklusiv ad hoc grupper vil have punkter til beslutning på dagsorden skal 
det stå, som et særskilt dagsordenspunkt på indkaldelsen.  

Der kan ikke træffes beslutninger under Eventuelt.  

Kommer der punkter op under ”Nyt fra grupperne” eller under ”Eventuelt”, som giver 
anledning til behov for at træffe beslutninger, skal det skrives i referatet, udsættes til et 
efterfølgende møde og optages på dagsordenen som et særskilt punkt på et efterføl-
gende fællesmøde.   

Mødet ledes af en ordstyrer, som udpeges efter en liste. Ordstyreren kan have en med-
hjælper til at holde øje med, hvem der vil have ordet.   

De, der ønsker at sige noget på fællesmøder rejser sig, så alle kan høre, hvad der bliver 
sagt. De, der ikke har ordet, kan ikke blande sig i debatten, før de selv får ordet.  

Dagsordenspunkter fremlægges af den, der har sat punktet på dagsordenen.  

Det er ordstyrerens opgave at lede mødet, så alle bliver hørt, men også at stoppe de-
batten, når der er gentagelser. Efter hvert punkt formulerer ordstyreren en konklusion.  

Beslutninger på fællesmøder træffes efter de regler vi besluttede på det første Bøtømø-
de. Her står der i vores hensigtserklæring, at beslutningsprocesserne skal forløbe som 
en dialog og at det tilstræbes, at beslutninger træffes ved konsensus med respekt for de 
forslag der fremsættes og de vedtagelser der træffes.   

Beslutning kan træffes ved almindelig diskussion, hvor ordstyreren efter debat kan kon-
kludere. Hvis ordstyreren ikke kan konkludere, anvendes § 4 stk. 3 i vedtægterne.  

Såfremt der fremkommer ønske om små ændringer for at konsensus kan opnås, skal 
ordstyreren være opmærksom på, at disse små ændringer skal fremsættes som æn-
dringsforslag, og dermed kan forslaget vedtages på det samme fællesmøde. 

Referenten udpeges inden mødet efter en liste. Referenten skal blandt andet sørge for 
at referatet indeholder oplysning om antal tilstedeværende og hvem, der har meldt af-
bud.   

Der skrives et beslutningsreferat. Opstillingen af referatet er valgfrit, men skrives almin-
deligvis med dagsordenspunktet først og beslutning efter hvert punkt. Orienteringspunk-
ter ”tages til efterretning”. Hvis det handler om økonomi, er det vigtigt, at der anføres 
beløb samt, hvilke konti, der skal afholde udgiften. Referatet udsendes af referenten til 
alle bofæller senest en uge efter fællesmødet. Herefter sætter den web-ansvarlige refe-
ratet på hjemmesiden senest en uge efter udsendelsen. På hjemmesiden noteres, at 
referatet afventer godkendelse. Denne bemærkning fjernes, når referatet er godkendt. 

                                                 
1 Arbejdsgrupperne sammensættes som udgangspunkt ud fra lystprincippet, men også 
sådan, at den enkelte bofælle er medlem af mindst 1 arbejdsgruppe. Efter en rundspør-
ge i juni måned til de enkelte bofæller, forelægges sammensætningen for fællesmødet 
en gang årligt, almindeligvis i august måned. Arbejdsgruppernes funktionsperiode er 
gældende fra 1. september i et år til 31. august i det følgende år.  
 



Forretningsgang vedrørende fællesmøder Side 2 af 2 

 

Referatet godkendes på det efterfølgende ordinære fællesmøde og eventuelle rettelser 
indføres i referatet for dette møde under punktet godkendelse af referat.  

Fællesmøder, der afholdes på hverdage, afvikles på 2 timer.  

Fællesmøder på lørdage er møder, hvor det er muligt at tage emner op, der er egnet til 
gruppedrøftelser.   

Beslutninger vedrørende budget og forbrug af fællesskabets opsparingskonto Firkløve-
ren træffes på fællesmøder. Der findes ”Regler for opsparingsordningen Firkløveren”, 
dateret 15. marts 2005.    

 

De tidligere retningslinjer blev vedtaget på fællesmødet den 16. august 2012. Ændrin-
gen er godkendt på fællesmødet den 24. oktober 2018. 

25. oktober 2018/VM 

 


