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Ekstraordinært afdelingsmøde i Afd. Vævergården 

På grund af corona-situationen blev det planlagte ekstraordinære afdelingsmøde i marts 

måned aflyst, og boligselskabets repræsentantskabsmøde blev ikke afholdt i maj måned, 

som det oprindeligt var planen. 

 

Boligselskabets repræsentantskabsmøde er nu planlagt til torsdag den 27/8, og for at Afd. 

Vævergården har mulighed for at være repræsenteret indkalder vi nu igen til ekstraordi-

nært afdelingsmøde 

 

mandag den 3/8 2020 – klokken 16.30 

i Vævergårdens gildesal i kælderen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af afdelingens repræsentant til boligselskabets repræsentantskab. 

Ifølge beboerbeslutning den 11/9 2017 er det afdelingsmødet, der vælger afdelin-

gens repræsentant til boligselskabets repræsentantskab.  

På afdelingsmødet den 9/9 2019 blev Jens Gregersen valgt som afdelingens repræ-

sentant, men da han er fraflyttet Afd. Vævergården, skal afdelingen nu vælge en ny 

repræsentant. 

Valget gælder frem til det ordinære afdelingsmøde i september 2021. 
 

3. Eventuelt. 

 
  



 

Afstemning på afdelingsmødet: 

Hver husstand har 2 stemmer – uanset husstandens størrelse.  
 

På grund af situationen med coronavirus i Danmark har Transport- og Boligministeriet 

midlertidigt indført, at der kan afgives stemme ved fuldmagt på afdelingsmødet. Det bety-

der, at du har mulighed for at give fuldmagt til en anden mødedeltager på afdelingsmødet, 

som så kan afgive stemmer for dig. Vil du det, skal du benytte vedlagte fuldmagt. 

 
 
 
Venlig hilsen 

Boligselskabet Fruehøjgaard 
Organisationsbestyrelsen 
 
 
 

OBS: Coronavirus er stadig iblandt os: 

• Mød ikke op, hvis du har symptomer 

• Hold god afstand til andre 

• Vask hænder eller brug håndsprit 

• Begræns fysisk kontakt - Undgå håndtryk, kindkys og 

kram 

• Udvis god hoste-etikette - Host eller nys i ærmet 
 

 

 

  



FULDMAGT 

til afstemning på afdelingsmødet 

i Afd. Vævergården 

 

Undertegnede fra 

Adresse: XXX, Herning 

Lejer/e: 
XXX 
XXX 

 

giver hermed tilladelse til at 

Navn:  _______________________________________ 

Adresse:  _____________________________________ 

kan afgive stemme på mine vegne på det ekstraordinære afdelingsmøde den 

3/8 2020. 

 

 

 

…………….. ……………………………………………………… 
Dato  Underskrift: XXX   XXX 

 

 

 

 

 

 

 

Fuldmagten udfyldes og underskrives af lejer – og medbringes på afdelingsmødet for at få udleveret stemme-

sedler. 


