Indkaldelse til afdelingsmøde i
afd. 1-14 Nordhavnsgården
Den 14. september 2020 kl. 19.00
Østerbrohuset
Århusgade 103
Se dagsorden på bagsiden
Kære beboer
Vær med til at bestemme udviklingen i din boligafdeling det næste år!
På afdelingsmødet tager vi beslutninger om vores boligafdeling og har en fælles debat. Vi skal
bl.a. stemme om beboernes egne forslag og afdelingens driftsbudget for 2021, der fastsætter
næste års husleje.
Du er også velkommen til at stille forslag til afdelingsmødet.
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Vigtig information om persondata: Når du deltager i et afdelingsmøde, vil dit navn og din adresse kunne fremgå af
materialet forud for og i referatet af afdelingsmødet. Det sker eksempelvis, hvis du stiller op til afdelingsbestyrelsen, hvis
du har fremsat et forslag, som skal behandles på afdelingsmødet, eller hvis du kommenterer et fremsat forslag.
Dokumenterne vedrørende afdelingsmøder kan ikke slettes eller anonymiseres. Du kan læse mere om reglerne for
behandling af persondata på www.fsb.dk.

Kære beboer

Den 17. august 2020

Her får du dagsorden og praktiske informationer om afdelingsmødet. Senest 7 dage før afdelingsmødet vil
du modtage det endelige materiale.

Dagsorden for afdelingsmødet
1

Valg af dirigent

2

Godkendelse af forretningsorden for mødet

3

Afdelingsbestyrelsens beretning

4

Forslag

5

Regnskaber for

6

•

•

rådighedsbeløb

•

aktivitetsmidler

•

udlejning af beboerlokale

Godkendelse af budgetter for
•

rådighedsbeløb

•

aktivitetsmidler

7

Godkendelse af boligafdelingens driftsbudget for det kommende år

8

Valg

9

Eventuelt

Rådighedsbeløbet er et beløb, som afdelingsmødet kan bevillige til at dække afdelingsbestyrelsens
udgifter til fx kontorartikler, fortæring, transport mv.

•

Aktivitetsmidler er et beløb, som afdelingsmødet kan afsætte til aktiviteter for boligafdelingens beboere

•

Boligafdelingens driftsbudget er et budget over de forventede udgifter samt finansiering til drift og
vedligeholdelse i det kommende år. Du vil få tilsendt et sammentrængt driftsbudget sammen med det
endelige materiale. Det detaljerede driftsbudget kan du finde på boligafdelingens hjemmeside senest 7
dage før afdelingsmødet

På mødet kan der vælges
Et lige antal medlemmer til afdelingsbestyrelsen for valgperiode 2020-2022:
Elena Dominguez Rey modtager genvalg
Annette Søgaard-Hansen modtager genvalg
Suppleanter for valgperiode 2020-2021
Kritisk revisor for valgperiode 2020-2022
Revisorsuppleant for valgperiode 2020-2021
Hvem kan deltage på afdelingsmødet og stille forslag
Hvis du er fyldt 18 år og har fast bopæl i boligafdelingen, kan du deltage på afdelingsmødet og stille forslag
om nye aktiviteter og indsatser i vores boligafdeling. Forslaget tages op på afdelingsmødet. Et forslag kan
spænde lige fra at foreslå en sommerfest til forslag om renoveringer i boligafdelingen.
Har du et forslag, skal du senest den 31. august 2020 aflevere det i afdelingsbestyrelsens postkasse,
Herninggade 2, st. th. eller på mail bestyrelsen@nordhavnsgaarden.dk. Husk tydeligt navn, adresse,
telefonnummer og mailadresse. Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til at formulere et forslag, kan du
henvende dig på ejendomskontoret eller til afdelingsbestyrelsen. Du kan også finde vejledning til
udarbejdelse af forslag på fsb.dk. Materialet til afdelingsmødet ligger på boligafdelingens hjemmeside
nordhavnsgaarden.dk.

