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Kommissorium for VA´s kontaktudvalg    

Baggrund 
VA’s bestyrelse har besluttet at nedsætte et udvalg bestående af boligafdelingernes 

formænd/repræsentanter for afdelingsbestyrelsen. Forummet skal fungere som en 

styrkelse af kontakten mellem VA’s organisationsbestyrelse og boligafdelingerne. Der 

håndteres mange forskelligartede sager i VA’s organisationsbestyrelse. Nogle af disse 

sager har en direkte påvirkning i VA’s boligafdelinger. Dette kan aflede spørgsmål fra 

boligafdelingernes bestyrelser, eller give anledning til at belyse eventuelle problemstil-

linger eller forbedrende tiltag til en given beslutning. Dette forum kan således benyttes 

til at skabe forståelse for de beslutninger der træffes i organisationsbestyrelsen. 

 

Desuden bliver der med forummet skabt en mulighed for, at der kan sparres, vidende-

les og inspireres på tværs af bestyrelserne i forhold til bestyrelsesarbejdet, forberedel-

serne af beboermøder, beslutningsoplæg og generel debat. 

Formål 
Formålet med VA’s kontaktudvalg er: 

• at styrke kontakten mellem VA’s organisationsbestyrelse og VA’s afdelinger. 

• at skabe fundamentet for en mere udbredt dialog og koordination mellem bo-

ligafdelingerne. 

• at øge viden om bestyrelsesarbejdet, så alle formænd er klædt ordentligt på til 

opgaven. 

• at videndele på tværs af afdelinger ift. aktuelle problemstillinger i bestyrelses-

arbejdet, men også i relation til drift eller bygge- og renoveringssager. 

• at formidle budskaber i relation til beslutninger, der træffes af organisationsbe-

styrelsen, og som har indflydelse ude i afdelingerne.  

Sammensætning af kontaktudvalget 
Kontaktudvalget sammensættes af to repræsentanter fra VA’s organisationsbestyrelse, 

heraf den ene formand for organisationsbestyrelsen, og formænd/repræsentant fra 

hver afdelingsbestyrelse i VA’s afdelinger.  
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Mødeform og varighed 
Der afholdes minimum 2 møder årligt af ca. 2 timers varighed.  

 

En repræsentant fra administrationen forbereder dagsordenen sammen med de to VA-

bestyrelsesmedlemmer, hvorefter denne sendes ud til udvalget senest 7 dage forud for 

et møde.  

 

Afdelingsbestyrelsesformændene har mulighed for at indmelde emner til dagsordenen 

senest 14 dage forud for et møde. 

Rapportering   
Udvalgsarbejdet afsluttes med afrapportering til VA’s bestyrelse. 


