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OOOOrdinært rdinært rdinært rdinært afdelingsafdelingsafdelingsafdelingsmøde i møde i møde i møde i Afdeling 15, 16, 17 og 18Afdeling 15, 16, 17 og 18Afdeling 15, 16, 17 og 18Afdeling 15, 16, 17 og 18     

ttttororororssssdadadadag, den g, den g, den g, den 22225555. . . . august august august august 2020202011111111, kl. , kl. , kl. , kl. 11117777....00000000    
    

i Bo42’s Selskabslokaleri Bo42’s Selskabslokaleri Bo42’s Selskabslokaleri Bo42’s Selskabslokaler            
    

Hermed fremsendes endelig dagsorden, da der er indkommet forslag til behandling: 
 

 

Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden: 
 

1.1.1.1.    Valg af dirigent. Valg af referent.Valg af dirigent. Valg af referent.Valg af dirigent. Valg af referent.Valg af dirigent. Valg af referent.    Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødetGodkendelse af forretningsorden for afdelingsmødetGodkendelse af forretningsorden for afdelingsmødetGodkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet....    

2.2.2.2.    Afdelingsbestyrelsens årsberetning for Afdelingsbestyrelsens årsberetning for Afdelingsbestyrelsens årsberetning for Afdelingsbestyrelsens årsberetning for perioden siden sidste møde.perioden siden sidste møde.perioden siden sidste møde.perioden siden sidste møde.    

3.3.3.3.    Godkendelse af Godkendelse af Godkendelse af Godkendelse af afdelingens drafdelingens drafdelingens drafdelingens driftsbudget for iftsbudget for iftsbudget for iftsbudget for det kommende årdet kommende årdet kommende årdet kommende år. . . .     

4.4.4.4.    Behandling af eventuelt indkomne forslag.Behandling af eventuelt indkomne forslag.Behandling af eventuelt indkomne forslag.Behandling af eventuelt indkomne forslag.    

a. Sammenlægning af afdelingerne 15, 16, 17 og 18 (afdelingsbestyrelsen). 

b. Husorden (afdelingsbestyrelsen). 

c. Neutralisering af katte (Merete Anker Lind) (forslag kopieret på bagside). 

5.5.5.5.    Valg af Valg af Valg af Valg af medlemmer af afdelmedlemmer af afdelmedlemmer af afdelmedlemmer af afdelingsbestyrelseingsbestyrelseingsbestyrelseingsbestyrelsen n n n og suppleanter (skriftlig afstemning).og suppleanter (skriftlig afstemning).og suppleanter (skriftlig afstemning).og suppleanter (skriftlig afstemning).    

 a. Valg af a. Valg af a. Valg af a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.    

Anne-Grete Holm og Grete Madsen blev valgt for 2 år i 2009 og er således på valg. 

Dorthe Kempfner blev valgt for 1 år i 2010 og er således på valg. 

Flemming Thorsen, Inge Hansen, Birgit Nielsen og Lis Maahr blev valgt for 2 år i 2010 og er 

således ikke på valg. 

bbbb. Valg af. Valg af. Valg af. Valg af    3 suppleanter for 1 år. 3 suppleanter for 1 år. 3 suppleanter for 1 år. 3 suppleanter for 1 år.     

Valgt i 2010 for 1 år:    Ann Vive Larsen, Inger Green, og Conny Høhl.   

6. 6. 6. 6. Eventuelt. (ingen beslutninger).Eventuelt. (ingen beslutninger).Eventuelt. (ingen beslutninger).Eventuelt. (ingen beslutninger).    

 

Vi skal venligst minde om, at tilmeldingsfristen til afdelingsmødet er den 18. august 2011 på 

grund af traktement.  

 

Med venlig hilsen 

Bo42Bo42Bo42Bo42    
 

Anne-Grete Holm 

Afdelingsformand – Afdeling 15, 16, 17 og 18 (Højvangsparken) 

 

 
 


