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Læs mere om afdelingsmøder 
og beboerdemokrati på: 

  
www.domea.dk/beboerdemokrati 

 

INCL. FORSLAG, BEBOERVENLIG REGNSKAB SAMT BUDGET  

 

Bol igselskabet Domea Varde 
Afdeling 9001 Stationsparken/Storegade 
 

Til beboerne  Dato 11. juni 2019 

 

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 

 

Hermed indkaldes til boligafdelingens ordinære afdelingsmøde:  

Onsdag, den 19. Juni 2019 kl. 16.00 

i festsalen beliggende i Stationsparken med indgang via gården 

Efter mødet serveres smørrebrød m/lidt koldt til ganen  

DERFOR husk tilmelding pga. forplejning   

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

2. Afdelingsbestyrelsens beretning 

3. Sammenlægning af afd. 9001 + 9014 og 9029 

4. Fremlæggelse af afdelingens seneste årsregnskab til orientering 

5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til driftsbudget for det kommende regnskabsår 

6. Behandling af indkomne forslag 

1. Urafstemning af husorden, vedligeholdelsesreglement samt råderetten 

Urafstemning er en afstemningsform, hvor alle lejere kan afgive skriftlig stemme i forbin-

delse med angivne punkter. Efter skriftlig afstemning offentliggøres resultatet af afstem-

ningen efterfølgende til alle lejemål i afdelingen. Denne form for afstemning skal godken-

des på afdelingsmødet inden en sådan kan gennemføres. 

2. Husdyrhold – ønsker ikke at der må holdes hund og kat i afdelingen 

3. Indførelse af vaskekort med mulighed for at booke tid  

4. Ny ansvarlig for udlejning af mødelokalet – såfremt det fortsat ønskes udlejet 

7. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år  

Formand Majbritt Zachariassen valgt til 2021 – Ingen valghandling 

8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Jeanette Chieu valgt til 2020 - På valg FEJL INGEN VALGHANDLING ER VALGT TIL 2020 

Heidi Simonsen valgt til 2021 – Ingen valghandling 

9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

Vakant efter Pernille Thorø – På valg 

10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer for 1 år. 

Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at det er afdelingsmødet der vælger afdelingens 3 re-

præsentantskabsmedlemmer.  

11. Eventuelt 

 

 

Hvert lejemål har 2 stemmer uanset antallet af beboere. Alle lejere og deres myndige husstands-

medlemmer 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 

 

Bolig Syd Vest – Servicecenter Varde 

Servicekoordinator 


