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BEBOERMØDE 

 
Indkaldelse til afdelingsmøde i 

afd. 5802-8, Allégården 
  

Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 18:30 
på Korsvejens skole, Tårnbyvej 5 (indgang F, festsalen) 

 

Kære beboer 
Vær med til at bestemme udviklingen i din boligafdeling det næste år! 
  
Afdelingsmødet er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i vores boligafdeling. Alle større 
beslutninger træffes nemlig på afdelingsmødet. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til 
afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer, beboernes egne forslag og afdelingens 
driftsbudget for 2017/2018, der fastsætter næste års husleje og meget andet. 
 
Du er også velkommen til at stille forslag til afdelingsmødet. Som noget nyt kan du finde alt 
materiale til afdelingsmødet på boligafdelingens hjemmeside allegården.net 
  
Vi glæder os til at se dig! 
  
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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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. 
2. Valg af dirigent. 
3. Valg af referent. 
4. Valg af stemmetællere (stemmeudvalg). 
5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Orientering om regnskabet 2015/2016. 
8. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget for 2017/2018. 
9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 5 medlemmer til 
afdelingsbestyrelsen for valgperiode 2017/2019. 
 
Bo Quist Besser (Kst.Formand) - modtager genvalg 
Kirsten Haugaard (Medlem) - modtager genvalg 
Frank W. Pedersen (Medlem) - modtager genvalg 
Susie J. Pedersen (Medlem) - modtager genvalg 
Lars Høyer Jensen (Medlem) - modtager genvalg 
  
Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 
2 suppleanter (en 1.ste suppleant og en 2.den suppleant) 
for valgperiode 2017/2018. 
 
Mette Omega Christensen (Suppleant) - modtager genvalg 
  

10.  Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 
11.  Valg af suppleanter til repræsentantskabet. 
12.  Eventuelt. 
 

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

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. 
  
Dine forslag 
Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, bedes venligst 
afleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsen eller på 
ejendomskontoret, dog senest den 24. januar 2017. 
 
Alle forslag vil blive omdelt til samtlige beboere senest én uge før 
afdelingsmødet. 
  
Husk at skrive tydeligt navn, adresse, telefonnummer og gerne 
mailadresse. 
  
Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til at formulere et forslag, 
kan du henvende dig på ejendomskontoret eller til 
afdelingsbestyrelsen. Du kan også finde vejledning til udarbejdelse 
af forslag på afdelingens hjemmeside  

 
www.allegaarden.net 

  
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 
afdelingsmødet, skal både afdelingsbestyrelse, administration og 
organisationsbestyrelse rette sig efter. 
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