
Skal vi have nye køkkener i afdelingen? 
 

Hvert lejemål har 2 stemmer på mødet, der kan ikke stemmes via fuldmagt  
 

Indkaldelse til afdelingsmøde 

 
 

26-04-2022 

 

VA 55 

  

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 18:00 
Mødested: Kanalens Kvarter 198 

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig 

aften med kaffe og kage.  

Vi har igen i år masser af spænende emner 

på programmet.  

Vel mødt.       

 

HVAD ER AFDELINGSMØDET? 
Afdelingsmødet er et af to årlige møder for alle beboerne i 

Kanalens Kvt. Afd. VA 

Det er her, at du møder dine naboer og bliver opdateret på, 

hvordan det går i din afdeling. 

På mødet om foråret bliver afdelingens regnskab præsente-

ret, og du kan som beboer drøfte indkomne forslag til, hvad 

der skal ske i dit boligområde. 

Kom og vær med til at stemme – så du får indflydelse på pro-

jekterne i din afdeling. 

Det er også her vi vælger afdelingsbestyrelsen – som også DU 

kan stille op til. 

PROGRAM: 

✓ Kom og hør om alle de ting, vi har opnået i vores af-

deling – og hvad vi har af ideer og visioner for de 

næste år. 
✓ Bliv klogere på, hvordan vores økonomi hænger 

sammen, når vi præsenterer afdelingens regnskab. 

✓ Der er komme flere gode forslag ind, som vi skal 

stemme om: Skal vi have el-lade standere til el-biler 

på vores p-pladser? 

✓ Hvem skal repræsentere os i det næste år?  

 

FORSLAG fra beboerne: 

 Forslag til opsætning af El Lade Stan-

der. 

 

 Forslag til kollektiv råderet for køkkener. 

 

 Forslag til ændring af priser i Vaskeriet. 

 

 Forslag til individuel råderet til opsæt-

ning af markiser. 

 

 Forslag til ændring af Gårdudvalg. 

 / Elmer Jensen  

Valg til bestryrelsen: 
Formand: Isabella Holst-Sommer (På Genvalg) 

Bestyrelses medlemmer: På valg er: 

a. Elmer Jensen,  

b. Lene Green 

KONTAKT TIL DIN AFDELINGSBESTYRELSE: 

E-MAIL.: 55bestyrelse@afd5.dk 

FORMAND: Isabella Holst-Sommer. 

Dagsorden: 

2. Valg af dirigent  

3. Valg af referent  

4. Valg af stemmeudvalg 

5. Godkendelse af Forretningsorden 

6. Godkendelse af dagsorden  

7. Godkendelse af referat fra Afdelingsbeboermøde den 23. 

september 2021  

8. Afdelingsbestyrelsens byder velkommen med en kort Be-

retning  

9. Godkendelse af afdelingens Regnskab for året 2021  

10. Behandling af indkommende forslag  

a. Forslag til opsætning af El Lade Stander 

b. Forslag til kollektiv råderet for køkkener 

c. Forslag til ændring af priser i Vaskeriet 

d. Forslag til individuel råderet til opsætning af 

markiser  

e. Forslag til ændring af Gårdudvalg / Elmer 

Jensen  

11. Valg af Formand for Afdelingsbestyrelsen  

a. På genvalg er Isabella Holst-Sommer 

12. Valg af Bestyrelsesmedlemmer  

a. På valg er Elmer Jensen, Lene Green 

13. Valg af Suppleanter til Afdelingsbestyrelsen  

14. Valg af beboer repræsentant til Fælles Aktivitetsudvalg 

15. Evt. 

 

mailto:55bestyrelse@afd5.dk

