
 

www.plusbolig.dk            bo@plusbolig.dk            Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg             Tlf. 96 31 41 51 

  Aalborg, den 22. juli 2019 
Til beboerne  
 

 
 

Brug din indflydelse… KOM TIL AFDELINGSMØDE! 
Kære beboer... 

Afdelingsmødet er din mulighed for at få indflydelse på udviklingen i din afdeling. Afdelingsbestyrelsen vil 
derfor opfordre dig til at møde op på afdelingsmødet, så du kan være med til at træffe nogle gode 
beslutninger for din afdeling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, jf. Plus Boligs Vedtægter §16 stk. 1.  
 

 

 

 

 

 

Spisning 
Efter mødet byder vi på 2 stk. smørrebrød og 1 
sodavand/øl pr. person. For at få et overblik over hvor 
mange beboere, der ønsker at deltage i spisningen,  
bedes du udfylde tilmeldingsblanketten nederst på  
sedlen. Du er naturligvis meget velkommen til at deltage 
i afdelingsmødet, selvom du ikke ønsker at deltage i 
spisningen.  
 

Har du en god idé? 
Har du forslag, som du gerne vil have behandlet på 
mødet, skal du skriftligt aflevere dit forslag til formand 
Tom Pedersen, Carl Rothes Vej 36, 1. senest tirsdag den 
20. august 2019. Eventuelle forslag og budget udsendes 1 
uge før mødets afholdelse. 
 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen  

  
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til spisning efter afdelingsmødet 1047 

Denne tilmeldingsseddel klippes af og afleveres til bestyrelsens postkasse, der hænger i gården ved bestyrelseslokalet 

senest tirsdag den 3. september 2019 

Navn: _________________________________ Jeg bor: _______________________________ 

Antal personer ønsker at deltage i spisning efter mødet: _____  

PLUS BOLIG, Carl Rothes Vej – C. P. Holbølls Plads – Peter Bruuns Vej - Afdeling 1047 

 Tirsdag den 10. september 2019 
kl. 19:00 i selskabslokalet 
Mylius Erichsens Vej 76 

 
 
 

i selskabslokalet, 

 

 

 

Mødets dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Afdelingsbestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse og godkendelse af budget  

4. Indkomne forslag  

5. Valg af formand 
Afdelingsmødet skal beslutte om 
formanden vælges af afdelingsmødet 
eller afdelingsbestyrelsen 

På valg: Tom Pedersen 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

På valg: Grethe Vinter 
 Pia Mortensen 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af 4 repræsentantskabsmedlemmer 

9. Valg af suppleanter til repræsentantskab 

10. Eventuelt 

 

http://www.plusbolig.dk/
mailto:bo@plusbolig.dk

