
 

 

 

 

  

Til beboerne i Faxe Boligselskab 

28. april 2021 

 

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde - Faxe Boligselskab 

Mandag den 31. maj 2021 kl. 18.30 

 

Mødet afholdes i afdelingens selskabslokale i Torvegården - blok A på 3. sal 

 

 

Dagsorden 

 

1) Valg af dirigent  
 

2) Valg af to stemmetællere 
 

3) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år 

 
4) Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2020 samt forelæggelse af 

budget for 2022  
 

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag 
 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 
7) Valg af revisor 

 

8) Eventuelt  

 

Grundet Corona/covid19-situationen og for at sikre, at forsamlingsloftet ikke overskrides, bedes man 

tilmelde sig repræsentantskabsmødet 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 mandag d. 17. maj 2021. 

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 mandag d. 17. 

maj 2021.  

Endelig dagsorden udsendes senest en uge inden mødet sammen med et udtræk af budget og regnskab 

samt eventuelle indkomne forslag. 

Ligeledes grundet Corona/covid19 vil der ikke være forplejning på mødet, hvorfor alle opfordres til selv at 

medbringe evt. drikkevarer. 

Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, vil der blive afholdt ordinært afdelingsmøde. 

 

Venlig hilsen 

Faxe Boligselskab 

 

Susanne G. Pedersen 

Formand 



 

 

 

 

  

Til beboerne i Faxe Boligselskab 

28. april 2021 

 

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde - Faxe Boligselskab 

Mandag den 31. maj 2021 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 2022 
 

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 og for at sikre, at forsamlingsloftet ikke overskrides, bedes man 

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 mandag d. 17. maj 2021. 

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 mandag d. 17. 

maj 2021. 

Endelig dagsorden udsendes senest en uge inden mødet, sammen med et udtræk af budget samt 

eventuelle indkomne forslag. 

Ligeledes grundet Corona/covid19 vil der ikke være forplejning på mødet, hvorfor alle opfordres til selv at 

medbringe evt. drikkevarer. 

 

Venlig hilsen 

Faxe Boligselskab 

 

Susanne G. Pedersen 

Formand 

 



 

 

 

 

  

 
 
 

 

Tilmelding til ordinært repræsentantskabs- og afdelingsmøde - Faxe Boligselskab 

Mandag den 31. maj 2021 kl. 18.30 

 

 
 Navn: _______________________________________________ 

                       Blokbogstaver 

 

 
 

 Adresse: _____________________________________________ 
                                                                            Blokbogstaver 

 

 
 Antal deltagere: _______________________________________________ 

                        

 

 

Tilmeldingen skal afleveres i varmemesterens (Jims) postkasse senest mandag d. 17. maj 2021. 

 


