
 
  

Brevtekst  

Navn 
Adresse 
Postnr. og by 
 
 
 
 
 
 

Dato: 7/8 2020 
 
 

Ordinært afdelingsmøde i Afd. Hyvildhus 

Ifølge boligselskabets vedtægter indkalder vi hermed til ordinært afdelingsmøde 

onsdag den 9/9 2020 – 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: Heidi Gru 
 

6. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen – for 1 år. 
På valg: Ralf Løth 

7. Eventuelt. 

 
 

Indkomne forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 26/8 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. 

 

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. Hyvildhus, der deltager i 

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

fuldmagt. 

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

organisationsbestyrelsens beslutning om begrænsning vedr. fuldmagter! 

 

Krav om forhåndstilmelding jf. Transport- og Boligministeriets midlertidige 

lovgivning: 

Af corona-hensyn – og af hensyn til forplejning på mødet -  SKAL du tilmelde dig 

afdelingsmødet, hvis du vil deltage. Udfyld vedlagte tilmeldingsblanket og aflever den i 

postkassen hos Klaus O.T. Andersen i nr. 9 eller hos Heidi Gru i nr. 11 senest onsdag den 

26/8 2020. 

Vær opmærksom på, at ikke tilmeldte vil blive afvist ved afdelingsmødet, hvis de 

alligevel møder op. 

 
 
Venlig hilsen 

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

Næstformand Heidi Gru, Hyvildparken 11, 02 3 

Line Lyse Mortensen, Hyvildparken 11, 02 1 

 

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


TILMELDINGSBLANKET 

fra XXXX 

 

Til det ordinære afdelingsmøde i Afd. Hyvildhus,  

onsdag den 9/9 2020 kl. 17.00  

deltager ____________antal personer. 

 

 

Hvis du vil deltage i afdelingsmødet, SKAL denne tilmeldingsblanket udfyldes og afleveres i postkassen 

hos Klaus O.T. Andersen i nr. 9 eller hos Heidi Gru i nr. 11, senest onsdag den 26/8 2020. 

Vær opmærksom på, at du ikke kan deltage i afdelingsmødet uden tilmelding! 

 

 

 
  



FULDMAGT 

til afstemning på afdelingsmødet 

i Afd. Hyvildhus 

 

Undertegnede fra 

Adresse: XXX 

Lejer/e: 
XXX 
XXX 

 

giver hermed tilladelse til, at nedenstående beboer i Afd. Hyvildhus må afgive 

stemme på mine vegne på afdelingsmødet den 9/9 2020. 

 
Navn:  _______________________________________ 

 
Adresse:  _____________________________________ 

 

 

…………….. ……………………………………………………… 
Dato  Underskrift 

 

 

 

 

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

stemmesedler. 
 

En fuldmagt betyder, at fuldmagtshaver enerådigt bestemmer over de stemmer, som fuldmagtsgivers 

husstand har til rådighed. 

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

organisationsbestyrelsens beslutning om begrænsning vedr. fuldmagter! 

 

 


