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”Hos boli.nu tror vi på at gode, moderne boliger tiltrækker gode lejere, der sætter pris på gode rammer 
om deres hjem. boli.nu lægger stor vægt på at vores lejere trives. Der skal være plads til alle. Derfor har 
vi beboeren i centrum og værner om det gode fællesskab”. 
 
 

Indkaldelse til stiftende afdelingsmøde i 
Afdeling 27 – Udsigten 

 
 
Hovedbestyrelsen for boli.nu indkalder hermed, i.h.t vedtægtens § 15, til stiftende afdelingsmøde på 
Hotel Kryb i Ly Kro, Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia. Mødet vil samtidig blive afholdt som et 
ordinært afdelingsmøde, idet afdelingsmødet udover valg til bestyrelsen tilsvarende skal godkende 
afdelingens budget for regnskabsåret 2021. 
 
Hovedbestyrelsen indkaldte i.h.t vedtægtens § 15, til stiftende afdelingsmøde den 25. marts 2020, 
men mødet måtte desværre aflyses grundet situationen med Corona / Covid-19 
 

Torsdag, den 10. september 2020 kl. 17.30  
 
DAGSORDEN: 
 
1.  Valg af dirigent. 
 
2. Fremlæggelse af beretning for 2019 samt godkendelse af  
 afdelingens driftsbudget for 2021. 

 
3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

(Forslag skal være hovedbestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før mødet, og 
forslag bekendtgøres for lejerne senest 1 uge før mødet.)  
 
Godkendelse af ordensreglement for afdeling 27, Udsigten. 
- Herunder afdelingsmødets stillingtagen til hund- og/eller kat i afdeling 27, Udsigten. 

 
Godkendelse af vedligeholdelsesreglement for afdeling 27, Udsigten. 
- Herunder valg af vedligeholdelsesordning i afdeling 27, Udsigten. 
 
Orientering om Råderet: 
- Herunder godkendelse af mulige forbedrings- og forandringsarbejder i afdeling 27, 

Udsigten. 
 

4.  Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Afdelingsmødet skal jf.  vedtægtens § 15, stk. 5 træffe beslutning om afdelingsbestyrelsens 
størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 3. 
Afdelingsmødet vælger formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. 

mailto:eb@boli.nu


Fredericia den 13. august 2020 

 
boli.nu 
Afdeling 27 - Udsigten 
Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen, Fælledvej 6A, 1. th. 7000 Fredericia – eb@boli.nu  – tlf. 75 93 04 03 

 

 
 
 
 
5. Valg af suppleanter. 
 
6.  Valg af repræsentantskabsmedlemmer. 

Afdelingsmødet skal jf. vedtægtens § 15, stk. 5 beslutte om afdelingsmødet eller 
afdelingsbestyrelsen skal vælge repræsentanter til repræsentantskabet. 

  
7.  Eventuelt. 
 
 
 
For inspiration til afdelingsbestyrelsesarbejdet, beboerdemokrati vedtægter m.v. henvises til boli.nu’s 
hjemmeside: www.boli.nu. 
 
 
Da afdelingen er vært med forplejning, bedes du venligst returnere tilmeldingsblanketten til 
hovedbestyrelsesformanden, 
  
senest den 01. september 2020. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
HOVEDBESTYRELSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
Tilmeldingsblanket til afdelingsmødet torsdag den 10. september 2020 kl. 17.30 på Hotel Kryb i Ly Kro, 
Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia. 
 
 
NAVN:_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                     
 
ADRESSE:___________________________________________________________________                                                                                                                                                              
 
ANTAL PERSONER:___________________________________________________________                                                                                                                                            
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