
 

15. februar 2016 

Indkaldelse til afdelingsmøde i afd. 5802-8, Allégården 
Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 18:30 
på Korsvejens skole, Tårnbyvej 5 (indgang F, festsalen) 
 
Afdelingsmøderne er din mulighed for at få 
indflydelse på udviklingen i Allégården. 
 
Alle større beslutninger træffes nemlig på et 
afdelingsmøde. 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 referent. 
3. Valg af stemmetællere (stemmeudvalg). 
4. Femlæggelse af afdelingsbestyrelsens 

beretning. 
5. Orientering om regnskabet 2014 / 2015 
6. Fremlæggelse og godkendelse af 

driftsbudget for 2016 / 2017. 
7. Behandling af indkomne forslag. 

 
8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 

6 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for valgperiode 
2016 / 2018 
Dan Pedersen, modtager genvalg 
Jytte Dræby, modtager genvalg 
Merete Sørensen, modtager genvalg 
Pia Weichel, modtager genvalg 
Lena Sørensen, modtager ikke genvalg 
Maj Britt Madsen, modtager ikke genvalg 
 
Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 
2 suppleanter (en 1.ste suppleant og en 2.den 
suppleant) for valgperiode 2016 / 2017 
 

9. Valg af intern revisor 
10. Valg af 9 medlemmer til repræsentantskabet. 
11. Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet. 
12. Eventuelt. 

 

Adgang og stemmeret 
Afdelingens boliglejere og disses myndige 
husstandsmedlemmer, har  adgang og stemmeret til 
afdelingsmødet og kan stille forslag om nye aktiviteter 
og indsatser i vores boligafdeling. 
 
Hvert lejemål har 2. stemmer uanset antallet af 
beboere. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet et 
lejemål kun kan stemme for et ekstra lejemål. 
 
Afdelingsmødet er beboerdemokratiets krumtap. Her 
træffes alle vigtige beslutninger for afdelingen og 
dens beboere. Det er her, beboernes meninger skal 
høres. De beslutninger, der træffes på afdelings-
mødet, skal både afdelingsbestyrelse, administration 
og organisationsbestyrelse rette sig efter. 
 

Pjecen »Kom til budgetmøde« 
kan ses på www.kab-bolig.dk 

eller hentes på ejendomskontoret. 
  ++ 

Vi glæder os til at se dig til mødet. 
 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 



 

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDET 
 
 
Du er velkommen med kommentarer, når dirigenten spørger til forsamlingen, om der er nogle 
kommentarer til de enkelte punkter. 
 
Du starter med at markere ved håndsoprækning, at du ønsker at sige noget. Derefter får du ordet 
af dirigenten, når det er din tur i talerækkefølgen. 
 
Bemærk - her kommenteres kun til det pågældende punkt på dagsordenen, der behandles. 
Er et punkt færdigbehandlet, kan det ikke genoptages. 
 
Bemærk - Under punktet eventuelt, kan alle forhold, der vedrører boligafdelingen tages op til 
uformel drøftelse, men der kan ikke finde nogen afstemning eller beslutning sted. 
 
Under punktet ’Eventuelt’ kan du fremkomme med kommentarer af enhver art. Det foregår på 
samme måde, ved håndsoprækning, og ordet bliver dit i den talerækkefølge dirigenten vælger. 
Dirigenten har ret til at indsætte svartaler i rækkefølgen. 
 
Det vil ofte være under dette punkt, at bestyrelsen kan få inspiration til, hvilke emner og forhold, 
der ligger beboerne på sinde, og som bestyrelsen efterfølgende kan overveje at tage op. 
 
jf. vedtægter for Tårnby Kastrup Boligselskab §13 


