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Afdelingsmøde og generalforsamling 
i Gurrelund-Bjerrelund  
TID: tirsdag den 22. september kl. 19:00  
STED: Selskabslokalerne i Ulsøparken nr. 4 

 

Så fastlægger vi din husleje for 2016 
Nu er det atter tid til at beslutte, hvad vi vil lave af ting udover den ordinære drift og 
dermed fastlægge næste års husleje. Vil du have medindflydelse på huslejen, så mød 
frem og deltag i mødet. I år skal vi derudover tage stilling til nye facader til 1.salen, så det 
er ekstra vigtigt at deltage i år. Husk at reserver aftenen! 
 

Husk at hjemmeboende, der er fyldt 18 år er både valg- og stemmeberettigede, 
Hver husstand har to stemmer. 
 

Dagsorden Afdelingsmødet kl. 19:00 – ca. 21:00 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning afdeling/lejerforening 
3. Regnskab 2014 
4. Indkomne forslag - herunder nye facader.  
5. Forslag til budget 2016*) 
6. Eventuelt 

*) Har du forslag du ønsker behandlet under punkt 4 og 5. Bedes du skriftligt aflevere dem på 
afdelingskontoret senest mandag den 14. september inden kl. 19:00. Gerne e-mail til tmg15@bo-vest.dk  

 

Dagsorden Lejerforeningens generalforsamling: kl. ca. 21:00 – 21.30 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning  
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag *) 
5. Valg 
6. Eventuelt  

*) Har du forslag du ønsker behandlet under punkt 4 bedes du skriftligt aflevere dem på afdelingskontoret 
senest mandag den 14. september inden kl. 19:00. Gerne e-mail til tmg15@bo-vest.dk  
 

Pølse- og ostebord 
Afdelingen vil herefter som sædvanlig være vært ved et pølse- og ostebord, men kun for 
de, der tilmelder sig ved at benytte nedenstående slip, der skal afleveres på 
afdelingskontoret senest den 14. september kl. 19:00  
 

Afdelingsbestyrelsen 
03.08.2015 genudsendt 14.09.2015 

Lagt på hjemmesiden 10.07.15  
Klip her: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

JA, vi/jeg vil gerne deltage ved pølse- og ostebordet. 

 
Gurrelund nr. ___                                  / Bjerrelund nr. ___  
 
Lejerforeningen Gurrelund-Bjerrelund / Tranemosegård afd. 15 
Gurrelund 44 / 2660 Brøndby Strand / Tlf. 4354 6699  


