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INCL. FORSLAG, BEBOERVENLIG REGNSKAB SAMT BUDGET  

 

Boligselskabet Domea Varde 
Afdeling 9010 - Sønderhaven 
 

Til beboerne  Dato 24. Maj 2019 

 

 

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 

 

Hermed indkaldes til boligafdelingens ordinære afdelingsmøde:  

 

Mandag den 3. juni 2019 kl. 18.30 

i festsalen, Sønderhaven 96, 6800 Varde. 

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, vedligeholdelses reglement 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. Nye cykelskure – Bilag 1 

3. Regler for brug af snedkeriet – Bilag 2 

6. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år  

Formand Birgith Holte Albertsen valgt til 2020 – Ingen valghandling 

7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år 

Dorit Høeberg Nielsen valgt til 2019 – På valg 

Kirsten Feldt Greszek valgt til 2019 – På valg 

Peter Knudsen valgt til 2020 – Ingen valghandling 

Lilian Jensen valgt til 2020 – Ingen valghandling 

8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

Lis Lasota Werge valgt for 1 år På valg 

9. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer for 1 år. 

Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at det er afdelingsbestyrelsen der vælger afdelingens 

3 repræsentantskabsmedlemmer.  

10. 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 

 

Servicecenter Varde/Bolig Syd Vest 


