
   
 Nivåhøj, 18. oktober 2020  

 
Afdelingsbestyrelsen i afd.103, Nivåhøj III indkalder herved til  

ORDINÆRT BEBOERMØDE 
Onsdag d. 2. december 2020 kl. 19.00 i Huset, Nivåhøj 68A. 

 

Se særlige Coronaregler på bagsiden 
 

 

I medfør af boligforeningen VIBO’s vedtægter Kapitel 5 § 14 indkalder afdelingsbestyrelsen 
herved til ordinært afdelingsmøde med følgende 

 
DAGSORDEN: 

 
1. Velkomst og valg af dirigent 

 
2. Valg af referent 

 
3. Valg af 3 stemmetællere 
 
4. Vedtagelse af forretningsorden 

 
5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

  Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning udsendes senest 8 dage før mødet. 
 

6. Behandling af indkomne forslag  
  (Skal afleveres på ejendomskontoret senest 4/11-2020) 
  Indkomne forslag udsendes senest 8 dage før mødet. 
 

7. Regnskab over afdelingens rådighedsbeløb fremlægges til orientering 
  Regnskabet omdeles til alle beboere senest 8 dage før mødet. 

 
8. Regnskab over afdelingens beboerlokale fremlægges til orientering 

  Regnskabet omdeles til alle beboere senest 8 dage før mødet. 
 

9. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab for 2019/2020 til orientering  
Afdelingens regnskab omdeles til alle beboere senest 8 dage før mødet. 

 
10.  Fremlæggelse af afdelingens budget for 2021/2022 til godkendelse 

 Afdelingens budget omdeles til alle beboere senest 8 dage før mødet. 
 
11.  Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 
 
12.  Valg af 2 suppleanter for 1 år 

 
13.  Eventuelt 

 
14.  Lodtrækning blandt de fremmødte om 3 gavekort af 400,- kroner mm. 

 
Adgang til og stemmeret på beboermødet har personer over 18 år, og som er bopælsregistreret i 
VIBO’s afdeling103. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Man kan på årets 
beboermøde stille med fuldmagt for én anden husstand. Fremlejere har ikke adgang til mødet. 

 
Hvis Coronareglerne tillader det  

bydes der på kaffe/te, kage og småkager samt en forfriskning i pausen.  
Der er rygeforbud under mødet, men der indlægges rygepause(r). 

Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt skal der bæres mundbind under mødet. 
 



   
 

”I henhold til Corona bekendtgørelsen er der indsat en 
lovbestemmelse om, at der skal forlanges forhåndstilmelding 
til et møde. Dette er gjort med baggrund i at gøre det muligt at 
tilrettelægge mødets afholdelse indenfor rammerne af forsam-
lingsforbuddet. Det er derfor vigtigt, såfremt du ønsker at del-
tage i mødet 2. december 2020, at du tilmelder dig senes 
mandag den 30. november 2020 kl. 18, ved at udfyld vedlagte 
blanket og aflevere den i formandens postkasse nr. 73-1-3.  

 
I henhold til Corona bekendtgørelsen er der indsat en 

bestemmelse om, at det pt. er lovligt at stemme ved fuldmagt 
på et afdelingsmøde. Bestemmelsen er indsat med baggrund 
i, at der vil være beboere, som er sårbare overfor smitterisi-
koen, og som derfor ikke er trygge ved at deltage i større for-
samlinger, eksempelvis et afdelingsmøde. Såfremt man som 
beboer ønsker at anvende fuldmagt er der følgende krav her-
til: 

 
Fuldmagten skal være skriftlig 
Fuldmagten skal være underskrevet af fuldmagtsgiver 
Fuldmagten skal være dateret 
Fuldmagten udstedes alene til det pågældende afde-

lingsmøde 
Forslag til fuldmagt er vedhæftet. 
Der kan kun gives en fuldmagt. 

 
Såfremt du ikke har forhåndstilmeldt dig til 

mødet, vil du blive afvist ved indgangen”. 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
 

Afdelingsbestyrelsen Nivåhøj III 
Omdelt i samtlige postkasser 18/10-2020 

 


