Glostrup Vestergård I-IV

Kom til Beboermøde (Afdelingsmøde)
Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00
Restauranten, Glostrup Idrætspark,
Stadionvej 80
Med følgende dagsorden:
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Velkomst ved formand David NielsenOurø
Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg og referent
Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens
beretning
Fremlæggelse af afdelingernes
årsregnskab
Behandling af indkomne forslag
Selskabslokalet (se næste side)
Fældning af træer og beplantning
(se næste side)
Valg af medlemmer til
Afdelingsbestyrelsen
Følgende er på valg:
Svend Lyster, Anja Kølbæk Andreasen
Inge-Merete Modler og Søs Andreasen
Valg af suppleanter
Eventuelt

Allerede fra kl. 17.00 vil der være
forskellige oplæg fra bestyrelsen.
Der serveres en let anretning.
Valg til bestyrelsen
Alle der tænker på at stille op, bedes
forberede et par ord, som de kan sige på
mødet til de beboere som evt. ikke kender
dem – hvad de står for og hvad de gerne vil i
bestyrelsen.

24. oktober 2013

Adgang og stemmeret
Adgang til og stemmeret på Beboermødet
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.
Vi glæder os til at se dig til mødet.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Ønsker du at se det fulde regnskab samt regnskabet for selskabslokalet, kan de afhentes på
administrationskontoret.
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Uddybning af punkt 7:
Bedre udnyttelse af selskabslokalet er forsøgt, dog uden større held. Skal arbejdet med bedre
udnyttelse fortsætte eller skal andre muligheder undersøges?
Uddybning af punkt 8:
Fældning af træer og beplantning. På mødet vil der redegøres nærmere for dette. Beboere der har
lyst til, sammen med afdelingsbestyrelsen, at arbejde med dette vælges på mødet.
Der er indkommet forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, disse er vedhæftet.
Det skal oplyses at der er indkommet spørgsmål til boligareal, tv-pakker, lukning af altaner samt
brug af parkeringsareal ved Stadion. Disse spørgsmål bliver behandlet under eventuelt.

HUSK
FORMØDE (inden Beboermødet)
Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 17.00
Restauranten, Glostrup Idrætspark,
Stadionvej 80
Kl. 17.00

Dørene åbnes, der er kaffe og kage
Snak med dit bestyrelsesmedlem og administrationen, før mødet går i gang
– stil de spørgsmål der ellers aldrig er tid til eller mulighed for.

Kl. 17.15

”Ny kultur” – der er sket et skift i Glostrup Ejendomsselskab
 Generationsskifte
 Mere demokrati og information
 Bedre service
 Værdier

Kl. 17.45

Administrationen præsenterer vores nye driftschef
Driftschef Ronny Hjordt-Nielsen orienterer om aktuelle sager.

Kl. 18.15

Projekterne Grøn Kloak
LAR (Lokal Afledning af Regnvand-projektet), Grønne Tage og Løbe/Vandreruter, status m.m.

Kl. 18.30

En let anretning mad

Kl. 19.00

Afdelingsmødet starter

