
 

 

København N, den 12. december 2022 
 

 
Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 
mandag d. 23. januar 2023, kl. 18.30 i beboerlokalet Jagtvej 107, kld. 
 
Det er dig og dine naboer, der bestemmer over aktiviteter, renoveringer og huslejestigninger i netop 
jeres afdeling – ligesom I beslutter hvem der skal repræsentere jer i afdelingsbestyrelsen. Mød op til 
afdelingsmødet, og sæt dit præg på hverdagen i og omkring din bolig. 
 
Dagsorden 

1. Velkomst og valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Orientering fra den boligsociale helhedsplan 

4. Afdelingsbestyrelsens beretning 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Regnskab over bestyrelsens rådighedsbeløb 2021/2022 

7. Regnskab over udlejning af beboerlokale 2021/2022 

8. Regnskab over afdelingens sociale aktiviteter 2021/2022 

9. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab for 2021/2022 til orientering, samt budget for 

2023/2024 til godkendelse 

10. Ordinært valg til afdelingsbestyrelsen 

11. Valg af 2 suppleanter 

12. Valg af 2 interne revisorer 

13. Eventuelt 

 
Dine forslag 
Hvis du har et forslag, som afdelingen skal tage stilling til, skal du senest mandag den 9. januar 
2023, kl. 12 aflevere det skriftligt i postkassen Jagtvej 107E, kælderen, ved vaskeriet eller sende det 
til oest@vibo.dk Husk at i emnefeltet skriver du: Afd. 127, forslag til afdelingsmødet.  
 
Du kan finde en skabelon til forslag på www.vibo.dk/forslag.pdf eller få den udleveret på 
områdekontoret. Ønsker du hjælp til dit forslag, så send dit udkast senest 4 uger før mødet til 
driftsafdelingen@vibo.dk, så kontakter VIBO’s driftsafdeling dig. 
 
Materiale forud for mødet 
Afdelingens budget og årsregnskab i sammendrag udsendes til orientering til alle husstande forud for 
mødet. Ønsker du det fulde regnskab, kan du hente det på afdelingens hjemmeside www.afd127.dk 
eller henvende dig på områdekontoret. 
 
Adgang og stemmeret 
Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har afdelingens boligtagere og disses myndige 
husstandsmedlemmer. Dokumentation for, at man er beboer i afdelingen, skal forevises på 
forlangende. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. 
 
Referat fra afdelingsmødet 
Referat fra afdelingsmødet vil blive offentliggjort på afdelingens hjemmeside senest 4 uger efter 
mødet jf. VIBO’s vedtægter §17, stk. 4. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
På vegne af afdelingsbestyrelsen 
Boligforeningen VIBO 
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