
 
  
 

Til beboere i Afd. Birk Campus 

Birk Centerpark 85, 89 og 91, Birk 
Birk Centerpark 95, Birk 
Birk Centerpark 107-149, Birk 
Korsørvej 1-3, Herning 
Birk Centerpark 77, 79, 81, 83 og 93, Birk 
 
 
 

 
 

Dato: 7/8 2020 
 

Ordinært afdelingsmøde i Afd. Birk Campus 

Ifølge boligselskabets vedtægter indkalder vi hermed til ordinært afdelingsmøde 

tirsdag den 8/9 2020 – klokken 18.30 

Mødested: Fælleshuset, Birk Centerpark 105 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Afdelingens beretning for perioden siden sidste møde. 

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen – for 2 år. 
På valg: Ditlev Bülow – modtager ikke genvalg 
 Josefina Andéla Máslová 
 Jacob Carstensen – modtager ikke genvalg 

6. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen – for 1 år. 
På valg: Steffen Ahle Møller 

 

7. Valg af repræsentant/repræsentanter til boligselskabets repræsentantskab. 

Afd. Birk Campus har 5 repræsentanter, hvis der er valgt en afdelingsbestyrelse. 
Ellers er der kun én repræsentant. 
På valg: Steffen Ahle Møller 
 Ditlev Bülow 
 Jacob Carstensen 
 Rasmus Nørgaard 
 

8. Eventuelt. 
 

Indkomne forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 25/8 2020: 

Har du et forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal du beskrive forslaget, så 

der kan stemmes JA eller NEJ.  
 

Forslaget skal være skriftligt, og skal være forsynet med navn og adresse på forslagsstiller.  

Du kan få tilsendt en blanket til at stille forslag på, ved at kontakte boligselskabets Lene 

Merrild på telefon nr. 76 64 66 03 eller på mail Lmm@fruehojgaard.dk. 
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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 betyder, at 

du i år har mulighed for at give fuldmagt til en anden beboer fra Afd. Birk Campus, der deltager 

i afdelingsmødet, og som så kan afgive stemme for dig. 

En fuldmagtshaver (husstand) kan maksimalt have fuldmagt med fra 2 andre husstande jf. 

organisationsbestyrelsens beslutning om begrænsning vedr. fuldmagter! 

 

 

Blanket til forslag og fuldmagt 

Vil du indsende forslag til behandling på afdelingsmødet, eller vil du meddele fuldmagt til en 

anden beboer, kan du få tilsendt blanketter til det, ved at kontakte boligselskabets Lene 

Merrild på telefon nr. 76 64 66 03 eller på mail Lmm@fruehojgaard.dk. 

 

 

 
 

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 
Formand Ditlev Bülow, Birk Centerpark 79 B, 1.sal 

Rasmus Nørgaard, Birk Centerpark 93 A, st. 

Josefina Andéla Máslová, Birk Centerpark 139 G 

Jacob Carstensen, Birk Centerpark 77 F, st. 

Lasse Pedersen, Birk Centerpark 95, st. dør 15 

 

 

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 
 

mailto:Lmm@fruehojgaard.dk

