
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. AUGUST 2022 

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få  

indflydelse på udviklingen i Rosenlunden. 

 

Alle større beslutninger træffes nemlig på et  

afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens  

størrelse, beslutninger om renoveringer, valg  

til afdelingsbestyrelsen og meget andet. 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

3. Sidste nyt fra Vallensbæk Boligselskab 

4. Fremlæggelse af beretning 

5. Godkendelse af driftsbudget 2023, samt fremlæg-

gelse af årsregnskab 2021 til orientering 

6. Behandling af indkomne forslag  

7. Valg af formand for en 2-årig periode. 

Helle Gimlinge er på valg og modtager genvalg 

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en  

2-årig periode. 

Karin Dybæk er på valg og modtager genvalg 

9. Valg af suppleanter 

10. Eventuelt valg af repræsentantskabs- 

medlemmer 

11. Eventuelt 

 

Dine forslag 

Hvis du har et forslag, som du ønsker at afdelingsmø-

det skal tage stilling til, kan du aflevere det digitalt på 

e-mail: 4902-0@kab-bolig.dk eller aflevere det skriftligt 

til ejendomskontoret, Rosenlunden 25, 2625 Vallens-

bæk senest den 25. august 2022. 

Skabelon til beboerforslag kan downloades via bebo-

erappen på - Mit KAB - eller afhentes på ejendoms-

kontoret. Du kan også hente skabelonen på Vallens-

bæk Boligselskabs hjemmeside www.vallenbækbolig-

selskab.dk 

 
Alle forslag vil blive omdelt til samtlige beboere senest 
én uge før afdelingsmødet. 

Adgang og stemmeret 

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har leje-

ren og disses myndige husstandsmedlemmer. 

 

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens 

størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

På grund af EU Persondataforordningen må vi ikke 

længere bruge beboerlister med beboernes navne på. 

Vi skal derfor bede dig huske at have legitimation 

med, når du møder op til afdelingsmødet. Det kunne 

for eksempel være dit sundhedskort (sygesikringsbe-

vis), som dokumentation for, at du er fyldt 18 år og bor 

i afdelingen. 

 

Vi glæder os til at se dig til mødet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen 

Indkaldelse til afdelingsmøde i Rosenlunden 

torsdag den 8. september 2022 kl. 18.00 

Fælleslokalet, Rosenlunden 24. 2625 Vallensbæk 
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