Indbydelse til afdelingsmøde
Glostrup Vestergård I-IV
Torsdag den 6. november 2012 kl. 19.00
I selskabslokalet, Vestergårdsvej 20

29. oktober 2012

Med følgende dagsorden:
Dagsorden
1. Velkomst ved Bente Roskvist.
2. Valg af dirigent.
3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand: Bente Roskvist afgår efter tur og modtager ikke genvalg
7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
Følgende medlemmer er på valg:
Anja K. Andreasen
Inge-Merete Modler
Svend Lyster
8. Valg af suppleanter.
9. Eventuelt.

Adgang og stemmeret
Adgang og stemmeret på afdelingsmødet
har lejeren og disses myndige husstandsmedlemmer.
Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt. Beslutning træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de
tilstedeværende stemmeberettigede.

ØNSKER DU AT SE REGNSKABET FOR
SELSKABSLOKALET KAN DET
AFHENTES PÅ ADMINISTRATIONSKONTORET.

På bestyrelsens vegne

Bente Roskvist
Formand

Der er indkommet forslag til behandling
under dagsordenens punkt 5:
Afdelingsbestyrelsen vil gerne fremsætte
følgende forslag til Afdelingsmødet d. 6. november 2012:
1. Der opsættes vindmølle på containerpladsen, som kan oplade vores
el-biler og andre el-apparater. Det vil
være en by-vindmølle, som ikke
larmer og reflekterer lys, som ellers
er ulemperne ved de normale. Vi har
fået princip tilladelse af kommunen.
Der skal søges byggetilladelse.
2. Der opsættes solceller på taget i
blokken Vestergårdsvej 119-123. Vestergården skal være med i fronten
med grøn energi, solcellerne kan levere energi til fællesstrøm i alle afdelinger, når der leveres strøm til containerpladsen som er fælles for de 4
afdelinger i Vestergården. Der skal
søges byggetilladelse.
3. Dyrehold på den gamle containerplads. Vi foreslår oprettelsen af bure,
så der kan holdes kaniner m.m.,
samt at der, i samme område, udsættes får i ”skoven” ved/op til skolen.
Der er måske børn der gerne vil have
en kanin eller et marsvin, men som
af forskellige grunde ikke kan have
dem hjemme, så kunne de passe dyrene sammen med andre. Der skal
selvfølgelig være tilsyn fra en voksen. Der skal ansøges om dyrehold i
kommunen.
4. Der etableres digitale tur tavler i vaskerier, de nuværende låse til nøgler
er udgået, hvorfor vi skal finde andet system, tiden er nok inde til at vi
bliver digitale.

5. Der er kommet flagstang – er der en
som vil være flagmand? Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om flagmand så vi kan få flaget hejst på
mærkedage. Hvis ansatte skal stå for
flaget, vil det først blive hejst kl.
07.00 og nedtaget omkring kl. 15.00,
fredag kl. 12.00 og aldrig flagdag på
fridage.
Vi forestiller os at der er 2 flag
m/k’ere der deler tjansen.
6. Der bør nedsættes et udvalg der skal
følge det vedtagne projekt LAR, lokal afledning af regnvand. Afdelingsbestyrelsen forslår at der vælges
en fra hver afdeling, som sammen
med administrationen og organisationsbestyrelsen følger arbejdet og
projektet.

