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SKABELON FOR ARBEJDSGANG TIL INSPIRATION

DATO: XX INDSAMLING AF DAGSORDENSPUNKTER

Tjek det seneste referat og se om der er noteret dagsordenspunkter til det kommende møde. Send en mail til be-

styrelsesmedlemmerne med de dagsordenspunkter, der blev stillet forslag om på sidste møde. Bed i denne mail 

også bestyrelsesmedlemmerne om at indsende øvrige dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet. Du kan også 

spørge andre relevante aktører om punkter til dagsordenen. 

Husk skriv deadline for indlevering af dagsordenspunkter. 

DATO: XX MØDE I FØLGEGRUPPERNE

På følgegruppemøderne besluttes det om følgegruppen vil bede bestyrelsen træffe beslutning om en ændring 

i delaftalen el.lign. 

DATO: XX  FORMØDER MED FORMAND OG ANDRE RELEVANTE BESTYRELSESMEDLEMMER

Her drøftes blandt andet helhedsplanens regnskab (reguleringskontoopgørelse), status på succeskriterierne i 

helhedsplanens strategiske samarbejdsaftale samt udviklingen i Landsbyggefondens boligsociale data. Dette 

gøres med henblik på at se på fremdriften i helhedsplanen og udviklingen i boligområdet, og om der er et behov 

for at udarbejde indstillinger til bestyrelsesdrøftelser eller beslutninger. 

På mødet med formanden træffes også beslutning om dagsordenpunkternes rækkefølgen og mødet 

planlægges. 

DATO: XX INDSTILLINGER OG INDSAMLING AF DATA TIL DAGSORDENEN

I denne periode indhentes oplysninger/data og skrives indstillingerne til dagsordenen. Det kan enten være dig 

selv eller andre der skriver 

DATO: XX  FORMANDEN GODKENDER DAGSORDEN, INDSTILLINGER OG BILAG

Senest XX dage før bestyrelsesmødet sendes den endelige dagsorden, indstillinger og bilag til formanden for 

godkendelse. 

Organiseringen af helhedsplanen er som følge af Landsbyggefondens regulativ (2015-2018) blevet mere 

omfattende. De boligsociale helhedsplaner har fået en bestyrelse og en eller flere følgegrupper. Dette stiller krav 

til en skarp plan for arbejdsgangen. Hvornår afholdes eksempelvis følgegruppemøder og bestyrelsesmøder, og 

hvornår skal hvilke materialer indhentes og udsendes til hvem?

Herunder finder du inspiration til en arbejdsgangsproces før og efter et bestyrelsesmøde. 

Arbejdsgangproces og tidsplan aftales med bestyrelsesformanden, og I vil sikkert finde, at ikke alle de nedenfor 

nævnte procesgange er relevante for jer. Listen herunder er til inspiration og til at plukke i, så I får lavet en 

arbejdsgangproces, der giver mening hos jer.   

ARBEJDSGANG
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DATO: XX  FORMØDE MED UDVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

I nogle situationer vil det være nødvendigt med endnu et formøde med udvalgte bestyrelsesmedlemmer, for at 

afklare holdninger etc. til dagsordenspunkterne. Det kan også være på disse møder, at beslutninger klappes af.   

DATO: XX  UDSENDELSE AF DAGSORDEN, INDSTILLINGER OG BILAG

Senest XX dage før bestyrelsesmødet 

 

BESTYRELSESMØDET AFHOLDES

 

DATO: XX SKRIVE REFERAT

Inden for den første uge efter bestyrelsesmødet udfærdiges et referat.

DATO: XX  FORMANDENS GODKENDELSE AF REFERAT 

Referatet sendes til formanden til godkendelse. 

DATO: XX  UDSENDELSE AF REFERAT TIL BESTYRELSEN 


