AFDELINGSMØDE

Indkaldelse til afdelingsmøde i
SAB afdeling I,II,III,IV og V
Onsdag, den 15. september 2021 kl. 18.30
Beboerhuset Bygården, Bygården 6
Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse
på udviklingen i SAB-afdeling I, II, III, IV og V.
Alle større beslutninger træffes nemlig på et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens størrelse, beslutninger
om renoveringer og meget andet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dagsorden
Velkomst og valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg og referent
Godkendelse af forretningsorden for mødet
Fremlæggelse af beretning v. Pernille Høholt
Behandling af forslag vedr. vaskepriser, som er afgørende for hvilket budget som skal godkendes
Godkendelse af driftsbudget 1. august 2021 til 31.
juli 2022
Behandling af øvrige indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På grund af der
ikke var valghandlinger i 2020, er hele bestyrelsen
på valg
Valg af formand
Pernille Høholt modtager genvalg (for et år)
Valg af kasserer:
Linda Henriksen modtager genvalg (for to år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år:
Mohamed Hamod
Tania Hansen
Abdalllah Abdulrahman

Valg af suppleanter for et år:
Per Cortsen
10. Eventuelt
Hvis du har et forslag, som du ønsker at afdelingsmødet
skal tage stilling til, skal du aflevere det skriftligt til formand Pernille Høholt, Midtfløjene 16, senest 1. september eller sende det på mail til Karin Hansen: kah@kab-bolig.dk
Alle forslag vil blive omdelt til samtlige beboere senest
én uge før afdelingsmødet.
Adgang og stemmeret
Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren
og disses myndige (over 18 år)
husstandsmedlemmer.
Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse.
Hvis du har spørgsmål til det store budget, skal disse
være driften i hænde senest 8 dage før.
Du er velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsens
kontor og så vil Karin Hansen (kah@kab-bolig.dk) gerne
være behjælpelig med at formulere spørgsmålet.

Vi glæder os til at se dig på mødet.
Med venlig hilsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer for et år:
Susanne Rørbye
Lena Grantun
Warsan Dirie
Connie Ejlersen

Afdelingsbestyrelsen

