
 
FHG-Afdmøde WEB 
Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 

Brevtekst 

Bolig nr. 1401 - 1484 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 11/8 2022 
 

 

Ordinært afdelingsmøde i Afd. Aaparken 

Ifølge boligselskabets vedtægter indkalder vi hermed til ordinært afdelingsmøde 

tirsdag den 13. september 2022 – klokken 17.00 

Mødested: Fælleshuset, Aaparken 4, Herning. 

 

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 1 medlem til afdelingsbestyrelsen – for 2 år. 

På valg: Elin Højmose 
 

6. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen – for 1 år. 

På valg: Emma Jensen 

 Vivi Vittrup Kristensen 
 

7. Valg til repræsentantskabet jf. beboerbeslutning af 8/9 2016: 

• Hvis der er valgt en afdelingsbestyrelse, skal der vælges 2 repræsentanter. 

• Afdelinger uden afdelingsbestyrelse har, ifølge vedtægterne, kun én repræsentant. 
 

På valg:  Annie Birch 
 Elin Højmose 
 

8. Eventuelt. 
  



 

Indkomne forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 30. august 

2022: 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. 

 
Hver husstand har 2 stemmer – uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt. 

 

Efter mødet vil vi gerne byde på lidt smørrebrød, øl og vand. Tilmeld dig venligst på vedlagte 

blanket, hvis du vil spise med. Læg tilmeldingsblanketten i Annie Birchs postkasse senest den 

5. september. 

 

 

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 
Formand Annie Birch, Aaparken 14, 1.sal dør 1 

Næstformand Elin Højmose, Aaparken 10, 4.sal dør 1 

Heidi Andersen, Aaparken 14, 3.sal dør 1 

 
  

mailto:Lmm@fruehojgaard.dk


 
 

Tilmelding til spisning 

efter det ordinære afdelingsmøde i Afd. Aaparken, 

tirsdag den 13. september 2022 kl. 17.00 

 
 
 
 
 Vi kommer ____________ personer  
 
 
 
 Navn: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 Adresse: _____________________________________________________________ 
 
 

 Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen hos Annie Birch, Aaparken 14  

– senest den 5/9 2022. 

 

 


