
 
 

Til beboerne i afdeling 28-30 

 

     10. og 11. august 2022. 

 
INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
I henhold til Boligforeningen AAB’s vedtægter §14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde 
 

8. september 2022 kl. 19.00 i Bellahøj Kirke, Utterslevsalen (mødesal), 
 

Frederikssundsvej 125 A, 2700 Brønshøj 
 
Afdelingsbestyrelsen arbejder på at give mulighed for spisning før og børnepasning under afde-
lingsmødet. Nærmere herom i den endelige indkaldelse, der udsendes senest den 1. septem-
ber 2022. 
 
FORELØBIG DAGSORDEN er  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde, herunder 

a) Bestyrelsesberetning, 

b) Den økonomiske beretning 

c) Beretning vedr. afd. 20-30`s deltagelse i AAB´s repræsentantskabet. 

4. Regnskab til orientering. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

a) Vedtagelse af nyt råderetskatalog som følge af ændring i standardråderetskatalo-

get (vedtaget af organisationsbestyrelsen). 

b) Andre forslag 

6. Orientering fra klubber/udvalg. 

7. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

a) Afdelingsformand – 1 år 

b) Afdelingskasserer – 2 år 

c) Afdelingsbestyrelsesmedlemmer – 2 er på valg for en 2-årig periode. 

d) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen – 2 er på valg. 

9. Eventuelt 

 
Har du forslag som skal behandles på mødet? 
Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, ønsker bestyrelsen at mod-
tage det i god tid meget gerne før 22.8.22, men senest den 25.august 2022 kl. 12.00. Forslag 
sendes til aab-afdeling28@aab.dk. Du kan bruge vedlagte skabelon til at beskrive dit forslag. 
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Side 2 

Du skal begrunde forslaget, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt 
muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der træffes en beslutning om forslaget. 

Orientering om klubber/udvalg  

Klub- og udvalgsansvarlige (eller medlemmer) bedes orientere om de enkelte klubber på afde-
lingsmødet.  
 
Hvad er afdelingsmødet - og hvem kan deltage?  
AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal ud-
vikle sig. Vi håber, at du vil deltage og være med til at sætte præg på, hvordan afdelingen skal 
være at bo i.  
 
Afdelingens lejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afde-
lingsmødet. Hver husstand har to stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt. 

Endelig dagsorden med bilag bliver omdelt til alle husstande senest 1 uge før mødet.  
 
Vi håber at se mange beboere til mødet – meget gerne også til spisning før mødet.  
 

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

v/ bestyrelsesmedlemmerne 
 
Annette Poulsen 
Ayoe Rolfsen Nissen 
Fatma Tounsi 
Jannis Tsatsaris, kasserer 
Hanne Christensen, Suppleant 


