
   
Nivåhøj, 6. november 2017  

 
Afdelingsbestyrelsen i afd.103, Nivåhøj III indkalder herved til  

ORDINÆRT BEBOERMØDE 

Onsdag d. 6. december 2017 kl. 19.30  
i Huset, Nivåhøj 68A. 

 

I medfør af boligforeningen VIBO’s vedtægter Kapitel 5 § stk. 14 indkalder afdelingsbesty-
relsen herved til ordinært afdelingsmøde med følgende 
 

DAGSORDEN: 
 

1. Velkomst og valg af ordstyrer. 
 

2. Valg af 1 referent og 3 stemmetællere. 
 

3. Afdelingsbestyrelsens beretning for perioden 2016/2017. 
Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning udsendes senest 8 dage før mødet. 

 
4. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 2016/2017 til efterretning samt  

budget for 2018/2019 til godkendelse. 
Afdelingens regnskab og budget udsendes til alle beboere senest 8 dage før mødet. 

 
5. Fremlæggelse af regnskab for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. 

Regnskabet udsendes til alle beboere senest 8 dage før mødet. 
 

6. Fremlægning af forslag til revideret Husorden med bilag. 
Husordenen udsendes til alle beboere senest 8 dage før mødet. 

 
7. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt skal være i Formandens postkasse,  
Nivåhøj 73-1-3 senest tirsdag 21. november 2017, kl. 18.00.  
Indkomne forslag vil blive udsendt sammen med den skriftlige beretning (se pkt. 3).  
Indkomne forslag, der kan have indflydelse på budgettet, vil blive behandlet under  
pkt. 4 – godkendelse af budget. 
 

8. Valg af formand. 
 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
 

11. Eventuelt. 
 

12. Lodtrækning blandt de fremmødte om 3 gavekort af 400,- kroner, samt om blom-
sterne på bordene. 
 

Adgang til og stemmeret på beboermødet har personer over 18 år, og som er bopælsregistreret i VIBO’s afde-

ling103. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Man kan ikke stille med stedfortræder, 

og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Fremlejetagere har ikke adgang til mødet. 

 

Der bydes på kaffe/te, kage og småkager samt en forfriskning i pausen. 

Der er rygeforbud under mødet, men der indlægges rygepause(r). 

 

Med venlig hilsen og på gensyn 

 

Afdelingsbestyrelsen Nivåhøj III 

omdelt i samtlige postkasser 5/11-2017 


