
 
FHG-Afdmøde WEB 
Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 

Brevtekst  

Bolig nr. 1551 - 1578 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 5/8 2022 
 

Ordinært afdelingsmøde i Afd. Hyvildhus 

Ifølge boligselskabets vedtægter indkalder vi hermed til ordinært afdelingsmøde 

onsdag den 7. september 2022 – klokken 17.00 

 Mødested: Hotel Dalgas, Storegade 2, Brande 

 

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: Ralf Løth 
 

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

På valg: Pia Ann Britt Pedersen 

7. Eventuelt. 
 

Indkomne forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde (lægges i Ralf Løths 

postkasse) senest den 24. 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.  

Afdelingsbestyrelsen hjælper gerne med at udforme et forslag.  

  

mailto:Lmm@fruehojgaard.dk


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

fuldmagt. 

 

Efter mødet vil vi gerne være vært ved lidt smørrebrød, øl/sodavand og en kop kaffe. 

TILMELDING til Ralf Løth på vedlagte tilmeldingsblanket – senest den 24. august, hvis du vil 

spise med. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 
Formand Klaus Orla Thierry Andersen, Hyvildparken 9, 01 3 

Næstformand Ralf Løth, Hyvildparken 11, st. 1 

Else Vesterlund, Hyvildparken 11, st. 2 

 
 
  



Tilmelding til spisning 

på det ordinære afdelingsmøde i Afd. Hyvildhus, 

onsdag den 7. september 2022 kl. 17.00 

 
 
 
 
 Vi kommer ____________ personer  
 
 
 
 Navn: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 Adresse: _____________________________________________________________ 
 
 

 Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen hos Ralf Løth, Hyvildparken 11  

– senest den 24/8 2022! 

 

 


