3. januar 2022

Indkaldelse til afdelingsmøde
Onsdag d. 2. februar 2022 kl. 19.00
i Herlev Kirkes menighedslokaler, Tornerosevej 115
Afdelingsmødet afholdes kun, såfremt det er muligt under gældende Corona-restriktioner på
mødedagen – og da under de betingelser, som restriktionerne foreskriver. Meddelelse om
eventuelle Corona-restriktioner udsendes til beboerne sammen med mødematerialet én uge før
mødet.
Afdelingsmødet er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i Kirkehøj Kædehuse.
Alle større beslutninger træffes nemlig på et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens størrelse,
valg til afdelingsbestyrelsen, beslutninger om renoveringer og meget andet.

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
3. Fremlæggelse af beretning for 2021
4. Langtidsplan for vedligeholdelse
5. Godkendelse af driftsbudget og
fremlæggelse af årsregnskab til orientering.
6. Opstilling af ladestandere til elbiler
7. Ensretning af Dværgbakken og Troldhøjen
8. Forslag fra udvalg vedr. udearealer om
mindre justeringer af husorden
9 . Behandling af indkomne forslag:
a) Revision af udvendigt råderetskatalog
vedr. carporte
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er
Michael Iversen og Mogens Lindskog
11. Valg af suppleanter. På valg er Christina
Høxbroe
12. Valg til udvalg vedr. udearealer
13. Valg til bæredygtighedsudvalg
14. Valg til festudvalg
15. Nedsættelse af byggeudvalg
16. Nedsættelse af legepladsudvalg
17. Eventuelt

Dine forslag
Hvis du har et forslag, som du ønsker at
afdelingsmødet skal tage stilling til, skal du
aflevere det skriftligt til formand
Niels-Christian Andersen, Dværgbakken 23,
eller pr. email: ncandersen@gmail.com,
senest den 19. januar 2022
Alle forslag og materialer vil blive udsendt til
samtlige beboere senest én uge før
afdelingsmødet og kan endvidere ses på
hjemmesiden www.kirkehøj-kædehuse.dk.
Materiale til mødet udsendes pr. mail til alle
beboere, der tidligere har accepteret dette.
Øvrige får materialet på papir.
Adgang og stemmeret
Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet
har lejere og disses myndige
husstandsmedlemmer.
Hver husstand har to stemmer uanset
husstandens størrelse.
Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
Vi glæder os til at se dig til mødet.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

