Bygningsforbedringsudvalg Sønderborg
Forretningsorden
Jf. Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 4, § 32:
Bygningsforbedringsudvalgets møder
§1
Bygningsforbedringsudvalgets møder er lukkede. Udover udvalgsmedlemmerne
deltager den eller de personer fra Sønderborg Kommune, der udøver
sekretariatsfunktionen. Udvalget kan dog give ansøgere og andre tilladelse til at
overvære møderne.
§2

Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler han formanden
eller sekretæren dette inden mødets afholdelse.

§3

Der afholdes 4 ordinære møder årligt. Datoen for møderne i det kommende år
fastsættes på det sidste ordinære møde i kalenderåret.
Formanden/Næstformanden eller to medlemmer kan forlange, at der indkaldes
til ekstraordinære møder. Datoen for næste møde fastsættes afslutningsvis på
hvert møde.

Udsendelse af dagsorden
§4
Senest 7 dage før det ordinære møde udsendes en dagsorden. Senest 3 dage
før mødet udsendes det til sagens vurdering nødvendige materiale. Dagsorden
til ekstraordinære møder udsendes så snart muligt.
Tegningsregler
§5
Udvalget tegnes af formanden og et udvalgsmedlem. Påtegning på pantebreve,
servitutdokumenter og lignende kan foretages af sekretariatsfunktionen som
efter Byfornyelsesloven § 33 varetages af kommunen.
Valget af formand og eventuel næstformand sker ved flertalsvalg, jf. den
kommunale styrelseslov § 24, stk. 1.
Næstformanden varetager formandens opgaver ved et midlertidig fravær.
Beslutningsdygtighed og form samt habilitetsregler
§6
Udvalget er beslutningsdygtigt når mindst 3 medlemmer herunder formanden
eller næstformanden deltager i behandling af sagerne. Formanden og i dennes
forfald næstformanden leder møderne.
§7

Sagerne afgøres ved flertals afstemning. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
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§8

De almindelige forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningslovens og
offentlighedslovens regler finder anvendelse på udvalgets arbejde. Dette
indebærer blandt andet, at de almindelige og specielle habilitetsregler er
gældende for udvalgets arbejde. Det er udvalget selv der afgør om et medlem er
inhabil. Det pågældende medlem kan ikke selv deltage i denne afgørelse.

§9

Sekretariatet optager referat fra hvert møde, som udsendes til medlemmerne
samt opbevares i sekretariatets arkiv.

Denne forretningsorden er vedtaget på mødet i Bygningsforbedringsudvalget den 24. marts 2021
og træder i kraft fra samme dato.
Ændringer i forretningsorden skal vedtages med enstemmighed eller ved behandling i to
successive ordinære møder.

Underskrifter af udvalgsmedlemmerne:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………...
…………………………………………...
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