


 

Boligforeningen VIBO 

Driftsområde Øst 

Jagtvej 113H, 1. 

2200 København N 

Telefon 35 31 15 00 

Mail oest@vibo.dk 

Telefonisk ekspeditionstid: 

Mandag - fredag kl. 8 - 12 
 

Personlig ekspedition mandag - fredag kl. 8 - 9 samt telefonisk og personlig ekspedition den 1. tirsdag i måneden kl. 16 - 18 
 

Til samtlige boligtagere 
i afdeling 127 

18. april 2017 
 
 
Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde 
 
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde 
 

tirsdag den 2. maj 2017, kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale 
 
med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Forslag om etablering af data-kabling 
Det foreslås, at afdelingen etablerer en ny data-kabling for at kunne tilbyde beboerne billigt og 
hurtigt internet. Afdelingen vil efterfølgende eje datakablingen. 
 
Begrundelse 
Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen og en ekstern rådgiver undersøgt 
markedet for internetudbydere. Der skal laves nye kabler til internet, da afdelingen i dag ikke har 
dette, ud over antennekabling og telefonledningerne. Den nye data-kabling vil give mulighed for at 
abonnere på lynhurtigt og billigt internet. 
 
Bestyrelsen foreslår, at der indgås aftale med Parknet om levering af en individuel internet-
forbindelse, hvor det står den enkelte frit for, om de vil tilkoble sig. 
Parknet har tilbudt en internetforbindelse på 200/200 MB pr. husstand fro kr. 68 pr.md. 

 
Økonomi 
Udgiften til den nye data-kabling til internet i hver bolig betales af afdelingens opsamlede resultat 
samt et 10-årigt lån af egne midler, som betales af med ca. kr. 25 pr. md. pr. lejemål over 
antenneregnskabet. 
 

5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

6. Valg af suppleanter 

7. Valg af intern revisor 

 
Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses myndige 
husstands-medlemmer. Dokumentation for at man er beboer i afdelingen, skal forevises på forlangende  
Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. 
 
Med venlig hilsen 
For afdelingsbestyrelsen/ 
 
 
Boligforeningen VIBO 


