Islands Plads - Afd. 204

Indkaldelse til afdelingsmøde
tirsdag den 17. november 2009 kl. 19.00
i selskabslokalet, Bodenhoffs Plads 5

Endelig dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af årsregnskab 2008/2009
Godkendelse af driftsbudget 2010/2011
Behandling af evt. indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra beboerne. Bestyrelsen fremsætter flg. forslag om hårde
hvidevarer (hvert lejemål har ifølge reglerne to stemmer ved personligt fremmøde):
- I forbindelse med det årlige budgetmøde fik bestyrelsen orientering om hvilke tiltag man kan
benytte for at forbedre årsregnskabet ved at reducere henlæggelser til flg. hårde hvidevarer:
køleskab og komfur. Det kan fx ske ved at nyindflyttede beboere selv skal bekoste udgiften til
disse ting, når de skal udskiftes (nuværende beboere beholder den gamle ordning, til de flytter).
Ikrafttrædelsesdato er lig med afdelingsmødets dato.
Forslag: Nye beboere selv skal stå for udgiften til hårde hvidevarer (ja/nej).

6. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (for to år)
Ulla Bo Skovvart
Sven Ludvigsen
Angela Baccalini
Birthe Havslund
Vagn-Ebbe Kier
Anne Eriksson

-

ikke på valg, men fratræder af personlige årsager
genopstiller
genopstiller ikke
ikke på valg
genopstiller
indtrådt i stedet for Ulla, ikke på valg

Ulla Bo Skovvart

- opstiller

Valg af to suppleanter til afdelingsbestyrelsen (for eet år)

7. Valg af to medlemmer til repræsentantskabet, Lejerbo København
Ulla Bo Skovvart og Sven Ludvigsen blev valgt sidste år. Begge genopstiller.

8. Valg af medlemmer til lokalrådet, lokaludvalget og HavneForum
Lokalråd: Renate Borgen og Ulla Bo Skovvart er på valg.
Renate genopstiller. Ulla (suppleant) genopstiller ikke. Medlemmer af lokalrådet behøver
ifølge vedtægtsændringer ikke mere at repræsentere andre end sig selv.
Lokaludvalg: Ulla Bo Skovvart er p.t. suppleant for Julius Lund i Bydelsgruppe 2 - og genopstiller.
HavneForum København: Ulla genopstiller.

9. Valg af medlem og evt. suppleant til Christianias Naboer:
Angela Baccalini og suppleant Vagn-Ebbe Kier genopstiller begge.

10. Evt.

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelsen

