Indkaldelse til afdelingsmøde i
HerlevÅhuse
tirsdag den 22. juni 2021 kl. 17.00
i Selskabslokalerne, Runddyssen 2-4

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse på
udviklingen i afdelingen. Alle større beslutninger træffes
nemlig på afdelingsmødet. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet.
Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent
2.

Valg af stemmeudvalg og referent

3.

Fremlæggelse af beretning

4.

Afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for anvendelse af rådighedsbeløb for tiden 1. august 2019 til 31.
juli 2020

5.

Orientering om regnskaber for 1. august 2018 til
31. juli 2019 og 1. august 2019 til 31. juli 2020

6.

Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for
1. august 2021 til 31. juli 2022

7.

Behandling af indkomne forslag

8.

Valg af formand

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af suppleanter

25. maj 2021

Adgang og stemmeret
Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og
disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to
stemmer uanset husstandens størrelse.
Fuldmagt
Du kan stemme ved fuldmagt til afdelingsmødet.
Fuldmagten skal være skriftlig og hver husstand kan medbringe fuldmagt fra 1 (en) husstand. Fuldmagtsskrivelse kan
rekvireres ved henvendelse til ejendomskontoret og kan
alene gives til beboere i ejendommen. Udefrakommende kan
ikke deltage i mødet med fuldmagt.
Tilmelding og krav om corona-pas
Af hensyn til forsvarlig afvikling af mødet er tilmelding
nødvendig. Du tilmelder dig ved at sende en mail til
3023-8@kab-bolig.dk. med navn og adresse på deltagerne fra
dit lejemål, senest tirsdag den 8. juni 2021 eller ved henvendelse til ejendomskontoret. Du skal ligeledes fremvise gyldigt corona-pas ved ankomst.
Det er ikke muligt at deltage i mødet uden tilmelding og
corona-pas.

11. Eventuelt
Dine forslag

Hvis du har et forslag, som du ønsker at afdelingsmødet
skal tage stilling til, skal du aflevere det skriftligt til formand Frank Sass, Langdyssen 54 B, senest 8. juni 2021 kl.
18.00.
Alle forslag vil blive omdelt til samtlige beboere senest én
uge før mødet.

Vi glæder os til at se dig til mødet.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

CORONA-FORHOLDSREGLER
Mødet afholdes med forbehold for og under
løbende iagttagelse af de til en hver tid gældende covid-19-retningslinjer. Du skal derfor tilmelde dig og du bedes bære mundbind
til mødet – undtagen når du sidder. Alle deltagere skal ligeledes fremvise gyldigt corona-pas. Eventuelle nye krav samt behov
for ændringer af lokalitet for mødets afholdelse kan forekomme. Alle beboere vil i så
fald få direkte besked.

