
Til beboerne i afd. 15

Blomsterkvarteret

Silkeborg, den 7. juli 2019

lndkaldelse t¡l afdelingsmØde

Med henvisning til vedtægternes bestemmelser 514 indkaldes herved til ordinært, obligatorisk
afdelingsmØde. MØdet afholdes torsdag, den 29. august 2019 kl. 19.00 i Fælleshuset

" Færgehf', Færgevej 11.

Dagsorden

L. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste mØde. Beretning vedlagt.
4. Fremlæggelse samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

Driftsbudget for 2020 fremsendes vedlagt.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Forslag skal være afdelingsbestyrelsen i

hænde senest 2 uger før mødet.
6. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2019-2021)

På valg: Karen Rod Jensen
7 . Valg af L medlem (valgperiod e 20L9-2021) og suppleanter (valgperiode 2019-2020) til

afdelingsbestyrelsen.
På valg: Grete Broberg

8. Eventuelt.

Afdelingen er vært ved smørrebrød, øl og vand. Du bedes tilmelde dig tilmelde sig på

nedenstående talon, som afleveres senest den 21. august 20L9 t¡¡ Karen Rod Jensen,
Lavendelvej L3.

Referatet fra mødet bliver tilgængelig på vores hjemmeside www.ab-silkebors.dk under "Min
afdeling". Det er også muligt at hente et eksemplar hos Arbejdernes Byggeforening.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Afd. 15 - Tilmelding til afdelingsmødet
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Arbejdernes Byggeforening Afd. 15

Årsberetning i forbindelse med det årlige afdelingsmøde.

Torsdag d.29. august zOLg

Siden vores sidste beboermøde er vi fra L januar blevet t¡lknyttet områdekontor 3

der ligger på Lupinvej2Sb. Beboerne i afd.L5, blev efterfølgende inviteret til et besøg

på kontoret, så der var mulighed for at hilse på de ansatte.

Der er blevet indkøbt en højtryksrenser, som kan lånes ved henvendelse til
områdekontoret.

Her iforåret er alle vores tage blevet algebehandlet.

Der er også blevet udskiftet fliser ved nogle indkørsler, dog kun dem hvor det var

tiltrængt.

Den 20. marts havde vi markvandring sammen Jackie Lauge og Louise Klinkby fra

team teknik og drift. Jackie Lauge er den nye leder af team teknik og drift.

I der forløbne år har vi haft to fraflytninger, hvoraf det seneste stadig ikke er klar til
indflytning.

Endnu engang er det vigtigt, at vi alle holder vores haver oe hække og ikke

mindst har Øje på træer og buske så det ikke vokser os over

hovedet.

På Afd. Bestyrelsens vegne.

Juni 2019


