Til beboerne i Faxe Boligselskab
13. juli 2020

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde - Faxe Boligselskab
Onsdag den 26. august 2020 umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde
Mødet afholdes i afdelingens selskabslokale i Torvegården - blok A på 3. sal

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af to stemmetællere
3) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens
driftsbudget for 2021
4) Behandling af eventuelt indkomne forslag
5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
I lighed med tidligere år foreslås, at der ikke vælges afdelingsbestyrelse, hvorfor
afdelingsbestyrelsens beføjelser er henlagt til selskabsbestyrelsen.
6) Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Punktet udgår, idet samtlige beboere ifølge vedtægterne er medlemmer af repræsentantskabet.
7) Eventuelt

Grundet Corona/covid19-situationen skal man i år tilmelde sig afdelingsmødet senest 14 dage før mødets
afholdelse.
Tilmelding sker ved at udfylde vedlagte tilmeldingsblanket og skal afleveres i varmemesterens (Jims)
postkasse, nr. 37, ved B-blokken, senest onsdag d. 12. august 2020.
Er man ikke tilmeldt mødet på forhånd, kan man risikere at blive afvist i døren, hvis fremmødet er for
stort.
Evt. forslag til dagsorden skal ligeledes afleveres i varmemesterens postkasse senest onsdag d. 12.
august 2020.
Ligeledes grundet Corona/covid 19 er det i år muligt at afgive sin stemme på afdelingsmødet ved
fuldmagt. –Se fuldmagten på bagsiden for yderligere information.
Endelig dagsorden udsendes senest en uge inden mødet, sammen med et udtræk af budget samt
eventuelle indkomne forslag.

Venlig hilsen
Faxe Boligselskab

Susanne G. Pedersen
Formand

Fuldmagt til brug på afdelingsmødet i Faxe Boligselskab onsdag d. 26. august 2020

Jeg giver hermed fuldmagt til nedenstående lejer:

•

Navn: _______________________________________________

•

Adresse: _____________________________________________

Blokbogstaver

Blokbogstaver

Fuldmagten er udstedt af:

•

Navn: _______________________________________________

•

Adresse: _____________________________________________

•

Dato for udstedelse: _________________________________________

Blokbogstaver

Blokbogstaver

Jeg erklærer herved på tro og love, at ovenstående punkter er korrekte og i overensstemmelse med virkeligheden.

•

Underskrift: ___________________________________________

•

Fuldmagten kan kun udstedes til en boende lejer i samme ejendom, og fuldmagten er kun gældende til dette
ene afdelingsmøde.

•

Fuldmagterne vil blive verificeret inden mødets start. Hvis der er afgivet flere fuldmagter af samme person,
vil de blive erklæret ugyldige og ikke tælles med ved eventuelle afstemninger.

•

Der kan kun udstedes op til 5 fuldmagter til samme person.

Fuldmagtsgiver

