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Kontortid:  Mandag – fredag kl. 9.00 -12.30, torsdag tillige  kl. 15.00 -17.00 

 

«Lejer_Navn»  «Lejer_Samlevernavn» 

«Lejer_Adresse» 

«Lejer_Postby» 

    

                22225555....    julijulijulijuli    2011201120112011    
                

IIIIndkaldelse til ordinært ndkaldelse til ordinært ndkaldelse til ordinært ndkaldelse til ordinært afdelingsafdelingsafdelingsafdelingsmøde i møde i møde i møde i AAAAfdeling fdeling fdeling fdeling 11115555, 1, 1, 1, 16, 176, 176, 176, 17    og og og og 18181818 
    

ttttoooorsdarsdarsdarsdag, den g, den g, den g, den 22225555. . . . augustaugustaugustaugust    2020202011111111, kl. , kl. , kl. , kl. 11117777....00000000    
    

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

Der indkaldes hermed med 4 ugers varsel til ordinært afdelingsmøde med følgende: 
 

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 afdelingsmødet.Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet.Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet.Godkendelse 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 det det det kommende årkommende årkommende årkommende år. (vedlagt). (vedlagt). (vedlagt). (vedlagt)    

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 (Højvangsparken) (afdelingsbestyrelsen) (vedlagt). 

b. Husorden (afdelingsbestyrelsen) (vedlagt). 

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     3333    bestyrelsesmedlemmer for 2 år.bestyrelsesmedlemmer for 2 år.bestyrelsesmedlemmer for 2 år.bestyrelsesmedlemmer for 2 år.    

Anne-Grete Holm og Grethe 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 3 suppleanter for 1 år.. Valg af 3 suppleanter for 1 år.. Valg af 3 suppleanter for 1 år.. Valg af 3 suppleanter for 1 år.    

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

6666. . . . Eventuelt. (ingen Eventuelt. (ingen Eventuelt. (ingen Eventuelt. (ingen beslutninger).beslutninger).beslutninger).beslutninger).    
 

Enhver lejer har ret til at få et angivet emne behandlet på afdelingsmødet. Forslag (skriftligt 

beslutningsforslag), der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til undertegnede senest 

den 11. august 2011. 
 

Ved afholdelse af afdelingsmødet er afdelingen vært for et mindre traktement, hvorfor tilmelding 

imødeses senest den 18. august 2011. Tilmelding kan ske på nedenstående talon. 
 

Med venlig hilsen 

Bo42Bo42Bo42Bo42    
 

Anne-Grete Holm 

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

 

«Afdeling_nr» - «Lejemål_nr» - «Lejer_Nr» 
 

Undertegnede lejer tilmelder hermed   _____  personer til afdelingsmøde den 25. august 2011.  
 

Navn: «Lejer_Navn»  «Lejer_Samlevernavn»  Adresse: «Lejer_Adresse» 
    

Afleveres Afleveres Afleveres Afleveres til afdelingsformand til afdelingsformand til afdelingsformand til afdelingsformand AnneAnneAnneAnne----Grete Holm, Torneværksvej 71, 1. 3Grete Holm, Torneværksvej 71, 1. 3Grete Holm, Torneværksvej 71, 1. 3Grete Holm, Torneværksvej 71, 1. 3    senest den 1senest den 1senest den 1senest den 18888. . . . august 201august 201august 201august 2011111....    
 


