Boligselskabet Domea Varde
Afdeling 9014 Nørregade/Rådhusstræde
Til beboerne

Dato 15. april 2019

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde
Hermed indkaldes til boligafdelingens ordinære afdelingsmøde:
Torsdag den 23. maj 2019 kl. 16.00
i festsalen, Isbjerg Møllevej 4B, 6800.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Organisationsbestyrelsesformandens 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, vedligeholdelses reglement 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.
7. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år
Ingen valgt i 2018
8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år
Ingen valgt i 2018
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 2 år
Ingen valgt i 2018
10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer for 1 år.
Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at det er afdelingsmødet som vælger afdelingens 3
repræsentantskabsmedlemmer.
11. Eventuelt
Forslag til behandling på mødet, skal afleveres/sendes til Sc.varde@domea.dk senest d. 9. maj 14 dage inden mødets afholdelse.
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.
Eventuel skriftlig årsberetning, indkomne forslag og sammenfattet regnskab/budget omdeles senest
1 uge inden mødet. Det fulde regnskab og/eller budget kan fås ved henvendelse til Servicecenter
Varde – Bolig Syd Vest på mail: Sc.varde@domea.dk
På gensyn til et godt afdelingsmøde!
Med venlig hilsen
På afdelingsbestyrelsens vegne

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

Servicecenter Varde/Bolig Syd Vest
Servicekoordinator
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

