INCL . FORSLAG, BEBOERVENLIG T REGNSKAB , BUDGET SAMT
ÅRSBERETNING
Domea Øl god
Afdeli ng 4851
Til beboerne

Dato 3. juni 2019

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde
Hermed indkaldes til boligafdelingens ordinære afdelingsmøde:
onsdag, den 12. juni 2019 kl. 16.30
på Hotel Hjedding, beliggende Storegade 19, 6870 Ølgod
Efter mødet bliver der serveret stegt flæsk m/persillesovs
DERFOR husk tilmelding pga. forplejning
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af afdelingens seneste årsregnskab til orientering
4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til driftsbudget for det kommende regnskabsår
5. Behandling af indkomne forslag
1. Urafstemning af husorden, vedligeholdelsesreglement samt råderetten
Urafstemning er en afstemningsform, hvor alle lejere kan afgive skriftlig stemme i forbindelse med angivne punkter. Efter skriftlig afstemning offentliggøres resultatet af afstemningen efterfølgende til alle lejemål i afdelingen. Denne form for afstemning skal godkendes på afdelingsmødet inden en sådan kan gennemføres
2. Forslag om man må anskaffe et husdyr
3. Ønske om etablering af handicapparkeringspladser i Vangsgade
4. Ønske om at etablere et orangeri ved Mejerivej
6. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år
Inger Cramon valgt til 2020 – ingen valghandling
7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
Helge Eskildsen valgt til 2020 – ingen valghandling
Tage Mejlvang valgt til 2020 – ingen valghandling
Agnete Nørgaard – på valg
Svend Aage Hansen – på valg – ønsker genvalg
8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
9. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer for 1 år samt eventuelle suppleanter.
Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at det er afdelingsbestyrelsen der vælger afdelingens
8 repræsentantskabsmedlemmer.
10. Eventuelt
Hvert lejemål har 2 stemmer uanset antallet af beboere. Alle lejere og deres myndige husstandsmedlemmer har adgang til mødet og er valgbare. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
På gensyn til et godt afdelingsmøde!
Med venlig hilsen
På afdelingsbestyrelsens vegne
Servicecenter Varde – Bolig Syd Vest

Læs mere om afdelingsmøder
og beboerdemokrati på:
www.domea.dk/beboerdemokrati

Særligt om persondata: Vær opmærksom på, at fx dit navn og din adresse vil kunne fremgå af materialet til eller fra afdelingsmødet. Det kan ske, hvis du fx stiller op til bestyrelsen eller stiller forslag. Disse oplysninger vil ikke kunne slettes eller anonymiseres

