
 

 

 

Afdelingsmøde og generalforsamling 
i Gurrelund-Bjerrelund  
TID: tirsdag den 22. september kl. 19:00  
STED: Strandens forsamlingshus, strandskolevej 296 
 

 

Så fastlægger vi din husleje for 2021 
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. Husk at reserver aftenen! 
 

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

Dagsorden Afdelingsmødet kl. 19:00 – ca. 21:00 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning afdeling/lejerforening 
3. Regnskab 2019 
4. Indkomne forslag *)  
5. Forslag til budget 2021*) 
6. Eventuelt 

*) Forslag der er skriftligt afleveret på afdelingskontoret inden tidsfristens udløb  
mandag den 7. september inden kl. 19:00. Se siden ”Forslag” 

 
Dagsorden Lejerforeningens generalforsamling: kl. ca. 21:00 – 21.30 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning  
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag *) 
5. Valg**) 
6. Eventuelt  

*) Forslag der er skriftligt afleveret på afdelingskontoret inden tidsfristens udløb  
mandag den 7. september inden kl. 19:00. 
**) Se dagsorden med personer på valg.  
  

 

I år kræves tilmelding! 

Coronasituationen giver begrænsninger på, hvor mange vi må samles. For at sikre, at vi har plads til alle, 

kræver vi derfor tilmelding til afdelingsmødet.  

 

Krav om tilmelding er lovligt efter et særligt midlertidigt regelsæt, som følge af coronasituationen.   

 

Krav om tilmelding anbefales af BL og er godkendt af organisationsbestyrelsen. Begrundelsen er, at der 

uden tilmelding er en risiko for, at der møder flere beboere op, end der er plads til ifølge corona-

retningslinjerne, og at mødet derfor må aflyses og genindkaldes. 

 

Tilmeldingsblanketten (er vedlagt) afleveres, til afdelingsbestyrelsen, Gurrelund 44, postkassen ved 

ejendomskontor. 

senest den 07 september 2020.  

 



 

 

 

Afstemning ved fuldmagt  
På grund af coronasituationen er der til dette møde mulighed for at stemme ved fuldmagt.  

 

Hvis din husstand gerne vil give sin mening til kende på afdelingsmødet, men ikke ønsker at deltage i et 

møde, hvor mange er forsamlede, kan du/din husstand bede en person, du/I har tillid til, om at stemme for 

dig. 

  

Personen, du giver fuldmagt til, skal bo i afdelingen.  Personen skal medbringe en fuldmagtsblanket, som du 

har udfyldt.  

 

Hver husstand må maksimalt medbringe to fuldmagter. Dette loft er fastsat af organisationsbestyrelsen. 

Hver fuldmagt = to stemmesedler, fordi en husstand har to stemmer. 

 

Du kan også vælge af aflevere en fuldmagtsblanket til afdelingsbestyrelsen.  

 

Du kan bestille en fuldmagtsblanket på ejendomskontoret pr. telefon 43546699 eller pr. mail tmg15@bo-

vest.dk senest den 07/09-2020. Ejendomskontoret bringer eller mailer fuldmagtsblanketten til dig.  

 

Husk det gule sundhedskort og kom evt. kun én fra hver husstand 
Hver husstand i afdelingen har adgang til mødet og har to stemmer pr. lejemål mod forevisning af 
personligt sundhedskort (det gule sygesikringsbevis).  
 

For at tage hensyn til dem, der er særligt udsat og bekymret for smitte, og for bedre at kunne overholde 

afstandskrav foreslår vi, at der kun møder én person op pr. husstand. 

 

Andet formelt omkring mødet 

 
 Mødet afholdes i henhold til vedtægterne, bortset fra ovennævnte afvigelser som følge af corona. 

 Døren låses kl. 19:00.  
 Der forefindes håndsprit i lokalerne 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

 

Lovgrundlag for tilmeldingskrav og mulighed for at stemme ved fuldmagt 
De midlertidige ændringer om krav om tilmelding og mulighed for at stemme ved fuldmagt fremgår af 
Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19), BEK nr. 
845 af 12/06/2020. Se også BL Informerer 3620 og 4920. 
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