
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få  

indflydelse på udviklingen i Tårnby Kastrup Bolig-

selskab 

Alle større beslutninger træffes nemlig på et  

afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens  

størrelse, beslutninger om renoveringer, valg  

til afdelingsbestyrelsen og meget andet. 

 

Da, der ikke har været afholdt afdelingsmøde i af-

delingen i 2021, er der justeringer i dagsordens 

pkt. 4 samt pkt. 6 og 7. 

Dagsorden 
1. Velkomst og valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

3. Fremlæggelse af beretning 

4. Godkendelse af driftsbudget 2022/2023, samt 

orientering om budget 2021/2022. Derefter 

fremlæggelse af årsregnskab 2019/2020 og 

2020/2021 til orientering 

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år: 

Per Andersen 

Bo Bezzer 

Kirsten Haugaard 

Mette Omega Christensen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Merete Sørensen 

René Hoffmann 

Betina Junget 

Christina Schnipper 

8. Valg af suppleanter for 1 år. 

9. Eventuelt 

Dine forslag 
Hvis du har et forslag, som du ønsker at 

afdelingsmødet skal tage stilling til, skal det sen-

des til Kundecenteret på mail tkb@kab-bolig.dk 

eller afleveres i postkassen på Tårnbyvej 51 se-

nest den 7. februar 2022.  

Alle forslag vil blive omdelt til samtlige beboere 

senest én uge før afdelingsmødet. 

 

Adgang og stemmeret 
Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har 

lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer. 

Hver husstand har to stemmer uanset husstan-

dens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuld-

magt. 

På grund af EU Persondataforordningen må vi 

ikke længere bruge beboerlister med beboernes 

navne på. Vi skal derfor bede dig huske at have 

legitimation med, når du møder op til afdelings-

mødet. Det kunne for eksempel være dit sund-

hedskort (sygesikringsbevis), som dokumentation 

for, at du er fyldt 18 år og bor i afdelingen. 

Mødet indkaldes med forbehold for Covid-19 re-

striktioner udstedt af myndighederne. 

 

Vi glæder os til at se dig til mødet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen 

21. januar 2022 

Indkaldelse til afdelingsmøde i Tårnby Kastrup  

Boligselskab - Allegården 

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 18.30  

Skottegårdsskolen, Saltværksej 63, Aulaen - indgang fra skolegården. 

mailto:tkb@kab-bolig.dk

