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Beboerrådshåndbog 
1.Beboerrådets opgave: 

Beboerrådets opgaver er at varetage beboernes interesse i driften af Poststrædet 2.  

Beboerrådet har igennem deres arbejde mulighed for at have indflydelse på hverdagen i 

Poststrædet 2. Beboerrådets opgave er også at være med til at bevare sammenhængen 

mellem Råd & Dåd, Skovsgaard Hotel og Poststrædet 2. 

 

 

2. Valg til beboerrådet: 

Beboerrådet vælges på Årsmøde i maj måned.  

Der vælges 2-3 beboere, som arbejder i Råd & Dåd og 2-3 beboere, der arbejder på 

Skovsgaard Hotel. Der vælges for et år ad gangen en beboer blandt de unge under 25 år.  

 

Suppleanter: der vælges 1 beboer, som arbejder på Skovsgaard Hotel og 1 beboer, som 

arbejder i Råd & Dåd som suppleanter til beboerrådet. Suppleanterne vælges for et år ad 

gangen og deltager ikke i beboerrådsmøderne. Suppleant træder ind ved et medlems udtræden 

eller bortgang.  

Medarbejderrepræsentant og leder sidder også i beboerrådet.  

Man sidder for 2 år ad gangen og kan genvælges på årsmøde.  

Beboerrådet konstituerer sig med en formand, som vælges for et år ad gangen.  
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3. Beboerrådets arbejde  

 

4. Beboerrådets kompetencer – Hvad er Beboerrådets ansvar/indflydelse: 

- indflydelse på fastansættelser i Poststrædet 2; Et ansættelsesudvalg blandt medarbejdere, 

hvor leder og medarbejderrepræsentant deltager, skal indstille et antal ansøgere til vurdering i 

Beboerrådet. Beboerrådet skal tage en samtale med hver enkelt og beboerrådet skal give grønt 

lys for at ansøgere kan gå videre til en endelig samtale i ansættelsesudvalget. Det er 

ansættelsesudvalget der endelig beslutter hvem der skal ansættes, men man skal følge 

beboerrådets indstillinger. Beboerrådet skal snakke sig til rette om indstillinger.  

- Beboerrådet er sammen med ledelsen ansvarlig i forhold, der vedrører dagligdagen; herunder 

• Planlægning og tilrettelæggelse af aktiviteter, udflugter og ferieture. 

• Indretning af fællesarealer ude og inde på ejendommen Poststrædet 2 

• At engagere beboere sammen med medarbejderne i daglige aktiviteter; fællesspisning, 

aktivitetsaftner, weekendaktiviteter. 

 

Årsplan i Poststrædet 2 

 

Medio januar: Beboerråd mødes: Aktivitetsplan. 

Medio april: Bestyrelsesmøde med gennemgang af årsregnskab & 1. kvartal. Regnskab underskrives. Revisor deltager. 

Selvevaluering.  

Ultimo april: Beboerråd planlægger årsmøde.  

1.Maj: Indsende årsregnskab  

Ultimo Maj: Årsmøde med efterfølgende spisning. Beboerråd indkalder til årsmøde for alle beboere tilknyttet Poststrædet 2, 

medarbejdere og bestyrelse. Regnskab gennemgås v/ revisor, beretning v/ leder og beboerrådsformand. Der lægges op til dialog 

samt evaluering af bestyrelsens arbejde. Der afholdes valg til beboerråd. Indkaldelse deles ud til alle beboere senest 14 dage. 

Medarbejdere orienteres igennem INTRA og kan se indkaldelse på opslagstavle i mødelokalet. Bestyrelsen inviteres pr mail.  

 

Ultimo Maj: Der udpeges blandt medarbejdere i PS2 en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen.  

Ultimo juni: Beboerråd mødes. Sommerferie, Aktiviteter 

Medio August: Beboerråd, leder og medarbejder repræsentant mødes til budgetmøde. Her har beboerråd mulighed for at melde 

ud mht. ønsker til næste års budget. 

Ultimo august: Bestyrelsesmøde med gennemgang af budget til prisfastsættelse samt halvårsregnskab. Revisor deltager. Nye 

emner til bestyrelse præsenteres.  

 

1.oktober: Indsende budget 

Primo oktober: Beboerråd mødes: december, jul & nytår.  

Primo november: Bestyrelsesmøde med gennemgang af 3. kvartal. Revisor deltager. Evt. nye bestyrelsesmedlemmer udpeges.   

Ultimo november: Beboerråd og bestyrelse mødes. Evt. nye bestyrelsesmedlemmer præsenteres. Gennemgang af næste års 

budget.  

 

Blå = Bestyrelsen 

Rød = Beboerråd 

Sort = Medarbejdere.  
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-Beboerrådet er ansvarlig for at afholde fællesmøder mindst 4 gange om året for beboere, hvor 

man drøfter ovenstående med dem. 

 

5. Dagsorden: 

Dagsorden udarbejdes af beboerrådsformand i samråd med leder. Dagsorden udsendes mindst 

en uge før mødets afholdelse. Der kan sendes ud pr post eller mail eller SMS. Der sendes 

reminder ud om morgenen til dem der ønsker det. Det er formandens opgave.  

 

 

6. Referat: 

Der skrives referat ved hvert møde, som sendes pr mail eller printes ud til beboerrådet efter 

hvert møde.   og læses igennem ved mødets slutning og underskrives. Referatet underskrives 

på næste møde og sættes i mappen, som står på kontoret. Der orienteres om beboerrådets 

beslutninger på Facebook eller ved personlig henvendelse. 

 

7. Stemmeret: 

Beboerrådsmedlemmer har stemmeret. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er 

afgørende. Leder og medarbejderrepræsentant har ikke stemmeret. 

 

8. Årsmøde: 

Beboerrådet har ansvar for at afholde et Årsmøde, hvor alle beboere tilknyttet Poststrædet 2, 

inviteres. Mødet afholdes inden udgangen af maj måned. Samtlige beboere inviteres pr brev. 

Der aflægges en beretning v/ formanden for beboerrådet, en beretning ved leder. Årsrapport 

gennemgås af revisor for Bofællesskabet Poststrædet 2.  Der afholdes valg til beboerrådet. 

Bestyrelsens arbejde evalueres.  

 

9.Møder: 

Fællesmøder: 

Der afholdes 3 fællesmøder om året plus et årsmøde. Beboerrådet indkalder til fællesmøder 

ved at dele indbydelser med dagsorden ud til samtlige beboere tilknyttet Bofællesskabet 

Dagsorden 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde. 

2. Nyt fra ledelsen & bestyrelsen. 

3. Beboerrådets arbejde 

4. Tømme postkasse  

5. Evt.  
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poststrædet 2. Fællesmødet afholdes den sidste mandag i januar måned, sidste mandag i maj 

måned (Årsmøde), sidste mandag i august, sidste mandag i oktober. Mødet afholdes fra kl 

17.00-19.00. Der er fællesspisning efter mødet. Beboerrådet laver en postkasse, som hænger i 

PS2, hvor beboere kan komme med punkter til dagsorden og ideer til beboerrådet. Postkassen 

tømmes som minimum forud for fællesmødet af beboerrådsformanden.  

- At deltage i generalforsamling på Skovsgaard Hotel, hvor vi er andelshavere og i 

generalforsamling i Råd & Dåd. 

 

 

 

Beboerrådsmøde: 

Beboerrådet holder møde den 2. sidste tirsdag i hver måned fra kl 16-18. Når der er møde, 

sættes et skilt på døren ved daglig stuen, hvor der står møde, ingen adgang.  

 

10. Tavshedspligt:  

Som medlem af beboerrådet har man tavshedspligt omkring de ting, der drøftes på 

beboerrådsmøder. Hvis man ikke overholder sin tavshedspligt, kan man bliver ekskluderet fra 

beboerrådet. Det er beboerrådet, der kan ekskludere et medlem.   

 

11. Beboerrådstur: 

Beboerrådet tager en gang om året på tur. Turen skal være med til at inspirere beboerrådet i 

deres arbejde samt være med til at fortælle andre om beboerrådets arbejde. Beboerrådet 

arrangerer turen. Bofællesskabet Poststrædet 2 afholder udgifterne til turen. 

 

 

 

 

 

Dagsorden til fællesmøde. 

1. Fødselsdage i den forgangne periode. Med flag, sang.  

2. Nyt fra ledelsen og bestyrelse 

3. Nyt fra beboerrådet. 

4. Evt.   
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