Til beboerne i AAB afdeling 50

22. august 2019
Omdelt

Boligforeningen AAB, afdeling 50
indkalder hermed til
ordinært afdelingsmøde iht vedtægternes §14

Tirsdag d. 24. september 2019, kl. 18.30
Adgang fra kl. 18.15
Mødet holdes i Beboerhuset Sjælør Boulevard 111.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning for perioden siden sidste ordinære afdelingsmøde
4. Orientering om status for Helhedsplanen V. AAB’s Administration
5. Beslutning om Helhedsplanens endelige økonomi
6. Regnskab - til orientering
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag
8. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år inkl. DV-plan
9. Valg
a) Afdelingsformand for 2 år (Bent Haupt Jensen modtager genvalg )
b) Afdelingskasserer for 1 år
c) 1 afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år (Fatma Tarhan modtager
genvalg)
d) Evt. valg af et afdelingsbestyrelsesmedlem, såfremt et
afdelingsbestyrelsesmedlem vælges som afdelingskasserer
e) 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen for 2 år
f) 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen for 1 år
g) 1 medlem til boligforeningens repræsentantskab for 1 år
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h) 1 suppleant til boligforeningens repræsentantskab

for 2 år (Fatma

Tarhan modtager genvalg)
10.

Eventuelt

Har du forslag som skal behandles på mødet?
Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal
afdelingsbestyrelsen modtage det senest 14 dage før mødet, dvs. senest den 10.
september 2019, kl. 18.00. Send mail til adressen:afd50@aab.dk eller aflever forslaget i
brevkassen ved indgangen til beboerhuset
Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så
vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der kan træffes en beslutning. Husk
at anføre, navn og adresse, samt tlf.nr og mail-adresse. Blanket til forslag findes på
afdelingens website www.aab50.dk under afdelingsmøder. Du er velkommen til at
kontakte afdelingsbestyrelsen hvis du ønsker hjælp/vejledning til et forslag der ønskes
belyst/behandlet på afdelingsmødet.
Hvad er afdelingsmødet- og hvem kan deltage?
Boligforeningen AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på,
hvordan afdelingen skal udvikle sig. Det er derfor ved at deltage på afdelingsmødet, at du
kan få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen.
Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og
stemmeret på afdelingsmødet. Alle skal være folkeregistertilmeldt, evt. dokumenteret ved
aktuelt sygesikringsbevis. Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beretning, endelig dagsorden, regnskab og budget omdeles en uge før
afdelingsmødet.
Mvh
Afdelingsbestyrelsen

24. september 2019
- spisning efter afdelingsmødet
Efter afdelingsmødet er der spisning for de tilmeldte.
Der bydes lige som sidste år på en let buffet, som tager hensyn til
forskellige spisevaner. Der vil være et glas vin, øl eller vand til
maden.
Brug en time efter afdelingsmødet med snak og hygge med din nabo
og øvrige beboer.
Der kommer senere nærmere besked om tilmelding til spisning.
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