
 
 

 

16. december 2019 
Til samtlige beboere 
i afdeling 127 
 
Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 2020 
 
I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde 
 

Mandag den 27. januar 2020, kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale, Jagtvej 107, kld. 
 
med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Orientering fra den boligsociale helhedsplan 

5. Bestyrelsens beretning 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Regnskab over bestyrelsens rådighedsbeløb 2018/2019 fremlægges til orientering 

8. Regnskab over udlejning af beboerlokale 2018/2019 fremlægges til orientering 

9. Regnskab over afholdte sociale aktiviteter 2018/2019 fremlægges til orientering 

10. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab for 2018/2019 til orientering samt budget for 
2020/2021 til godkendelse 

11. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer  

12. Valg af 2 suppleanter  

13. Valg af 1 intern revisor 

14. Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal ifølge vedtægterne være afdelingsbestyrelsen i hænde 
senest den 13. januar 2020. Forslaget afleveres i postkassen Jagtvej 107 E, kld. v/vaskeri eller 
sendes til oest@vibo.dk  
Der er udarbejdet en skabelon til forslag, som du kan finde på www.vibo.dk/forslag.pdf eller du kan få 
den udleveret på ejendomskontoret. Hvis du ønsker hjælp til udformning af forslag, har du mulighed 
for at sende dit udkast til forslag til driftsafdelingen@vibo.dk, du vil så blive kontaktet af en 
medarbejder fra VIBO’s driftsafdeling. I så fald skal vi have din henvendelse senest 4 uger før mødet. 
 

Afdelingens budget og årsregnskab i sammendrag udsendes til orientering til samtlige husstande 
forud for mødet. Hvis du ønsker regnskabet med noter, kan dette downloades fra afdelingens hjem-
meside på www.afd127.dk. Du kan også henvende dig på ejendomskontoret få udleveret et 
eksemplar. 
 

Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har af afdelingens boligtagere og disses myndige 
husstandsmedlemmer. Dokumentation for at man er beboer i afdelingen, skal forevises på forlangen-
de. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. 
 
Med venlig hilsen 
for afdelingsbestyrelsen 
 
Boligforeningen VIBO 


