
AFDELINGSBESTYRELSENS RÅDIGHEDSBELØB – 
BEBOERAKTIVITETER – AFDELINGSMØDE 
  
 
 

Der findes 3 konti som afdelingsbestyrelsen kan råde over: 
 
Konto 119110 – Afdelingsmøder (årligt/ekstraordinært) 
Konto 119120 – Beboeraktiviteter 
Konto 119200 – Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 
 
 
Det er afdelingsmødet, der på grundlag af årets budget fastsætter størrelsen på de 3 konti. 
 
Beløbene på de 3 konti kan ikke spares op - hverken helt eller delvist - til det næste år.  
Eventuelt overskud vil indgå i afdelingens årsregnskab. 
 
 
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer får adgang til egen afdeling i Webzonen. I Webzonen kan 
ovenstående 3 konti ses (budget og posteringer): https://webzone.ojba.dk/ 
 
 
Spørgsmål i forbindelse med login i Webzonen rettes til: Claus Leiszner – cll@ojba.dk – 86156688. 
 
 
 

HVORDAN ANVENDES DE 3 KONTI: 
 
 
 

A. Afdelingsmøder (årligt/ekstraordinært) (konto 119110): 
 

 
Denne konto skal dække udgifter i forbindelse med afholdelse af det årlige/et ekstraordinært 
afdelingsmøde. 

 
 

Hvad kan kontoen afdelingsmøder brugs til? 
 

• Kaffe, the, vand og mad til mødet 

• Leje af lokale 

• Trykning af stemmesedler  
 

https://webzone.ojba.dk/
mailto:cll@ojba.dk


B. Beboeraktiviteter (konto 119120): 
 
 

Afdelingens rådighedsbeløb til beboeraktiviteter skal dække udgifter til sociale       
fællesaktiviteter for afdelingens beboere, og kan ikke bruges til andre formål. 
 
Det er afdelingsbestyrelsen sammen med et eventuelt aktivitetsudvalg der planlægger 
beboeraktiviteterne i afdelingen. 
 
 
Hvad kan afdelingens rådighedsbeløb til beboeraktiviteter eksempelvis bruges til? 

 

• Udflugter 

• Spil 

• Julefrokost/sommerfest/ halloweenfest/juletræsfest m.v. 

• Grillaftener 

• Fællesspisning m.v.  
 
.  
 

C. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb (konto 119200): 
 
 

Denne konto skal dække udgifter, som bestyrelsen har i forbindelse med sit arbejde. 
 

 
Hvad kan afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb eksempelvis bruges til? 

 

• Kaffe, te, vand og mad ved afdelingsbestyrelsens møder 

• Kontorartikler 

• Repræsentation og gaver i beskedent omfang – der kan dog ikke gives kontanter eller 
gavekort 

• Køb af relevante tidsskrifter, bøger mv. 

• Eventuel julefrokost for afdelingsbestyrelsens medlemmer 

• Transport i bus, taxi og parkeringsafgifter ifm. f.eks. julefrokost 

• Tilskud til beboeraktivitet (anføres i et referat) 
 

 

 

 

 



UDBETALING/AFREGNING: 
 
 
ALLE henvendelser vedr. udlæg/afregning skal sendes pr. post eller pr. mail (bogholderi@ojba.dk). 
 

 
A. Udlæg:  
• Udfyld udlægsskemaet 

• Udlægsskemaet indsendes af kassereren/afdelingsbestyrelsen 
 

 

B. Forudbetaling:  
• Udfyld anmodningsskemaet om forudbetaling 

• Anmodningsskemaet indsendes af kassereren/afdelingsbestyrelsen 

• Senest 14 dage efter afholdelsen af arrangementet skal afregningsskemaet udfyldes og 
indsendes. Husk alle bonner. Afregningsskema + bonner indsendes af 
kassereren/afdelingsbestyrelsen 

 
  

C. Faktura: 
• Ved større beløb kan det være en mulighed at få fremsendt en faktura udstedt til Østjysk Bolig.  

Kontakt bogholderiet på bogholderi@ojba.dk for godkendelse af denne mulighed. 
Det er et krav, at det anføres som reference, hvilken afdeling der bestiller samt bestillers navn 
(se nedenstående faktureringsinformation). 

• Når Østjysk Bolig modtager fakturaen i bogholderi@ojba.dk, vil den efterfølgende pr. mail,  
blive sendt til godkendelse hos kassereren og først efter Østjysk Bolig har modtaget en mail  
retur med godkendelse, vil betaling ske. 

 

Østjysk Boligs navn og adresseoplysninger:    
Østjysk Bolig    

Søren Frichs Vej 25    

8000 Aarhus C    

    

Telefonnummer:  86156688    

CVR-nummer: 39801019    

Bogholderi-mail: bogholderi@ojba.dk     

    

Østjysk Boligs bankoplysninger:    

Registreringsnummer: 7320    

Kontonummer: 0001737027    

    

Østjysk Bolig laver udbetalinger om torsdagen (undtagelser kan dog forekomme ifm. ferie, helligdage,  
sygdom m.v.).  

 

   Spørgsmål i forbindelse med ovenstående rettes til Vibeke Harder - vih@ojba.dk - 86156688 
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