
Til beboerne i Afd. Dalgasparken 

Dalgas Allé 2-6 
7400 Herning 

Dato: 8/8 2019 

Ordinært afdelingsmøde i Afd. Dalgasparken 

Ifølge boligselskabets vedtægter indkalder vi hermed til ordinært afdelingsmøde 

tirsdag den 10/9 2019 – klokken 19.00 

Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal 

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 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen – for 2 år.
På valg: Mona Haven Jensen

Mette Møller Christiansen 

6. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen – for 1 år.
På valg: Ulla Elsborg

John Pedersen 

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde 
senest den 27/8 2019. Forslag skal være forsynet med navn og adresse på forslagsstiller. 

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

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 
Formand Ole Kildevang Kristensen, Dalgas Allé 2 B, 2.sal dør 3 

Næstformand Leif Pedersen, Dalgas Allé 6 B, 1.sal 

Mona Haven Jensen, Dalgas Allé 2 E, 4.sal dør 3 

Per Kristensen, Dalgas Allé 2 B, 3.sal dør 3 

Mette Møller Christiansen, Dalgas Allé 2 C, 1.sal dør 3 

Vil du være med på en fælles beboerliste? 

Flere beboere har efterspurgt vores fælles beboerliste, men efter 
persondataforordningens ikrafttræden i maj 2018, må vi ikke have en sådan 
liste, uden at hver enkelt beboer giver tilladelse til at stå der. 

Hvis du vil være med på beboerlisten, skal du udfylde og underskrive 
vedhæftede samtykkeerklæring, og aflevere den til Mona eller Ole på 
afdelingsmødet – eller lægge den i deres postkasse senest den 16/9 2019. 



 

 

 
Samtykkeerklæring - kontaktoplysninger 
(beboerliste i Afd. Dalgasparken) 

 

I henhold til persondataloven giver jeg hermed samtykke til, at Afdelingsbestyrelsen i Afd. 

Dalgasparken må anvende kontaktoplysninger på en fælles beboerliste, der deles i Afd. 

Dalgasparken.  

 

Mit samtykke er givet under den forudsætning, at kontaktoplysningerne ikke bliver brugt i en 

sammenhæng, der er krænkende for mig som person. Desuden er mit samtykke givet under den 

forudsætning, at kontaktoplysningerne ikke vil blive benyttet i nye sammenhænge efter min 

fraflytning, medmindre det indgår i en helhed.  

 

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at Afdelingsbestyrelsen i Afd. 

Dalgasparken fremadrettet anvender mine kontaktoplysninger, kan jeg tilbagekalde mit 

samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for 

allerede trykt eller publiceret beboerlister. Henvendelse herom skal ske til Afdelingsbestyrelsen i 

Afd. Dalgasparken. 

 

Jeg bekræfter ved min underskrift, at dokumentet er gennemlæst, forstået og accepteret.  

 

 

 

Lejlighedsnr. (intern telefon): ___________________________________________________ 

 

Navn:           ______________________________________________________________________ 

 

Adresse: ______________________________________________________________________ 

 

Postnr./by:   ______________________________________________________________________ 

 

Mobil nr. ______________________________________________________________________ 

 

Sted og dato:   ___________________________________________________________ 

 

Underskrift:    ___________________________________________________________ 
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