
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. JANUAR 2019 

 

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse 

på udviklingen i Allégården . 

Alle større beslutninger træffes nemlig på et afdelings-

møde. Det drejer sig om huslejens størrelse, valg til afde-

lingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget 

andet. 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

3. Fremlæggelse af beretning 

4. Godkendelse af driftsbudget 2019/20, seneste regn-

skab til orientering 

5. Behandling af indkomne forslag 

(Se bagsiden) 

6. Valg til afdelingsbestyrelsen 

På valg er: 

Bo Quist Besser - modtager genvalg 

Susie Junget Pedersen - modtager genvalg 

Kirsten Haugaard - modtager genvalg 

Lars Høyer Jensen - modtager genvalg 

Mette Omega Christensen - modtager genvalg 

Pia S. Kaalund - modtager ikke genvalg 

Det indstilles, at beboermødet vælger 6 medlemmer 

til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

Desuden skal vælges 2 suppleanter  

7. Valg til repræsentantskabet 

Eva Werner - modtager genvalg 

Gert Z. Petersen - modtager genvalg 

Marianne Weinberger - modtager genvalg 

Merete Sørensen - modtager genvalg 

Per Andersen - modtager genvalg 

Pernille Bryben - modtager genvalg 

Rolf Jønsen - modtager genvalg 

Sigurd Hultmann - modtager genvalg 

Susie J. Pedersen - modtager genvalg 

Det indstilles, at beboermødet vælger 9 medlemmer 

til repræsentantskabet for 1 år. 

Desuden skal vælges 2 suppleanter 

8. Eventuelt 

 

Forslag 

Forslagene kan afhentes i TKB’s kundecenter. 

 

Adgang og stemmeret 

Adgang til afdelingsmødet har alle boliglejere, deres 

ægtefæller og hermed sidestillede personer. Dokumenta-

tion for at man er beboer i afdelingen, skal forevises på 

forlangende. 

 

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens stør-

relse. Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt, jf. TKB´s 

vedtægter. 

 

Alt mødemateriale, som regnskab og budget, mv., kan 

downloades fra afdelingens hjemmeside på 

www.allegården.net fra den 15. januar 2019. Du har også 

mulighed for at rette henvendelse på ejendomskontoret, 

som kan udlevere et eksemplar. 

 

På gensyn til et godt afdelingsmøde. 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

Dagsorden til afdelingsmøde i 
Allégården  
Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 18:30 
på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 5, Kastrup (indgang F, festsalen) 



 
 

 

 

 

15. JANUAR 2019 

 

 

Behandling af indkomne forslag 

til ordinært beboermøde den 22. januar 2019 

 
1. Mere lys på Blykobbevej 

Forslagsstiller: K. Allingham 

2. Etablering af hegn, delvis brugerbetaling 

Forslagsstiller: J. Hansen 

3.a. Tilladelse til at holde hund 

3.b. Fartbump på Listedvej 

Forslagsstiller: K. Rasmussen og M. Ørni 

4. Tilladelse til at holde 1 hund pr. husstand 

Forslagsstiller: L. Eriksen og M. Larsen 

5. Ønsker at holde hund 

Forslagsstiller: C. Hjorth 

6. Tilladelse til at holde 1 hund pr. husstand + tillæg 

Forslagsstiller: C. Olsen 

7.a. Hund i lejligheden 

7.b. Knallert stativ 

7.c. Evt. skur 

7.d. Videoovervågning på parkeringspladserne 

7.e. Cykel + knallert stativer 

Forslagsstiller: H. Borgstrøm 

8. Individuelt varme- og vandmåler 

Forslagsstiller: K. Knudsen 

9.a. Nedlæg P-ordningen 

9.b. Udvid 3 timers parkering til 6 timer 

9.d. Stille krav til Cityparkering om en app til at stille tiden 

9.e. Optegn P-pladserne overfor vaskeri 5 ved boldbanen 

Forslagsstiller: H. Hansen 

10. Parkeringsforbud i garageanlæg ønskes ophævet 
Forslagsstiller: J. Larsen 

11. Opsætning af videoovervågning (Tryghedsskaben-

de foranstaltning) 

12. Vagtløsning (Tryghedsskabende foranstaltning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


