
ÅR S HJUL
Organisationsbestyrelse Administration Afdelingsbestyrelse 

Januar
Behandling af indkomne forslag til afdelingsmøderne

Budgetflyers udarbejdes efter revisionsmøde. Udsendes med endelig 
dagsorden til afdelingsmøder. (udsendes senest 1 uge før mødet)

Formøde forud for afdelingsmøder Udarbejde afdelingens mundtlige årsberetning til afdelingsmødet

Dirigenter ved afdelingsmøder Afholdelse af afdelingsmøder i afdelingerne 
Afholdelse af ordinært afdelingsmøde for alle lejere i afdelingen. 
Inspektør deltager

Husorden tilrettes evt. efter afd.møder Godkendelse og underskrift på afdelingens regnskaber
Afd.bestyrelse/Repræsentantskab tilrettes efter ordinære 
afdelingsmøder
Varmeregnskaber påbegyndes.

Februar
Udsendelse af referater fra afdelingsmøderne

Evaluering af afdelingsmøder
Forveningsafstemningsmøde med inspektør - samt forretningsorden for 
afdelingsbestyrelse gennemgåes/tilrettes/udarbejdes

Planlægge ordinært repræsentantskabsmøde Eventuelt oprettelse af aktivitetsudvalg  

Godkendelse af selskabets mundtlige beretning Udarbejde selskabets mundtlige årsberetning Planlægning af årets afdelingsbestyrelsesmøder 
Godkendelse af regnskaber og budgetter for afd. og hovedfor.

Planlægge styringsdialog med tilsynet 
Behandling af styringsdialog 
Forevise forvaltningsrevision Udarbejdelse af varmeregnskaber 
Planlægning af ordinært repræsentantskabsmøde Forventningsafstemningsmøde med afdelingsbestyrelser

Marts/April 
Ordinært repræsentantskabsmøde Ordinært repræsentantskabsmøde Ordinært repræsentantskabsmøde 
Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Sørge for at nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer kommer på kursus

Årsmøde med forsikringsmægler
Afholdelse af MUS
Udsendelse af varmeregnskaber
Halvårsregnskab for afdelingerne og hovedforening

OB senest 4 uger efter repræsentantskab:
Konstituering af bestyrelsen (senest 4 uger efter 
repræsentantskabsmøde)
Underskrift af vedtægter, tegningsberettigede, udvalg, forretningsorden, 
bestyrelsens honorarer
Foberedelse af formandsmøde
Opdatering og evaluering af forretningsorden for OB
Informationsmøde for interessenter i OB Informationsmøde for interessenter i OB Informationsmøde for interessenter i OB 

Maj/Juni
Formandsmøde med tema Formandsmøde med tema Formandsmøde med tema

Markvandringer (enkelte afdelinger har markvandring i april) Markvandring med inspektør (tidspunkt aftales individuelt)
Maj-september: Udførelse af opgaver fra markvandring - dog afventer 
beplantning november

Halvårsregnskab for afdelingerne. Inspektør udsender halvårsregnskaber Halvårsregnskab for afdelingen. Evt. møde med inspektør 
Udarbejdelse og gennemgang af budget for hovedforeningen
Lejereguleringer pr. 1/10 varsles

Forsikringspolitik "Genopfriskning" af forretningsorden
God almen ledelse
Gennemgang sponsorater og medlemsorganisationer
Evaluering af kursus for nye bestyrelsesmedlemmer
Evaluering af medarbejdertilfredshed - Musskema.dk

Juli/Aug.
Godkendelse af budget for hovedforeningen 
Generationsskifte fokuspunkt
Fastsættelse/Indkaldelse til repræsentantskabskonference Fastsættelse/Indkaldelse til repræsentantskabskonference

Sept./Okt.
Udsend varsel om ordinært afdelingsmøde kommende år Planlægge ordinært afdelingsmøde for næste år

Forberede tema til evt. ekstra formandsmøde
Evt. Formandsmøde med tema Evt. Formandsmøde med tema Evt. Formandsmøde med tema

Udsend varsel om budgetmøder til afdelingsbestyrelser
Afslutning af faktura og rekvisitioner vedr. gammelt regnskabsår
Klargøring til årsregnskab
Tidsplan for budgetlægning udsendes senest 15. september
Årets tema til budgetflyers fastsættes og generel info til ordinære.

Mini regnskabskursus for afdelingsbestyrelser Mini regnskabskursus for afdelingsbestyrelser Mini regnskabskursus for afdelingsbestyrelser
Opfølgning på markvandrings opgaver

Nov./Dec.

Repræsentantskabskonference (2 dage i ulige år og 1 dag i lige år) Repræsentantskabskonference (2 dage i ulige år og 1 dag i lige år) Repræsentantskabskonference (2 dage i ulige år og 1 dag i lige år) 

Udsend evaluering til repræsentantskab efter konference
Udarbejdelse af årsregnskab for afdelingerne og hovedforening
Udsendelse af budget og regnskab til afdelingsbestyrelserne 

Vejlebogen udkommer. Afhentes af formanden
Udførelse af opgaver fra markvandring vedr. beplanting
Oversigt fra inspektør til drift over planlagt vedligehold til udførelse 
det kommende år

Fordeling af dirigentposter til afdelingsmøder 
Dialog med afdelingsbestyrelse om fastsættelse af afdelingsmødets 
dagsorden 

APV 

Godkendelse af årshjul og mødeplan for kommende år Budgetmøde med afdelingsbestyrelser, primo december
Budgetmøde med inspektør. Dialog om drifts og vedligeholdelsesplaner i 
afdelingen

Planlægning af afdelingsmøder 
Disponering af dispositionsfondsmidler (inden årsregnskabet)
Godkendelse af årsberetning til regnskaberne Udafbejdelse af generel info til afdelingsmøderne

Årets tema til budgetflyers skal være klar til udsendelse
Revisionsmøde (formand deltager)

Udarbejde forvaltningsrevision og benchmark
Revisionsmøde
Udarbejde oversigt med jubilæum og runde fødselsdage hos ansatte 
til ledelse og formand 

Årshjul


