
 
 
   
 
 
 

 

Afdeling Kornvænget 
Afdelingsbestyrelsen 
 

Henvendelse 
akv@almenbo.dk 

3. august 2022 

 

 

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få 
indflydelse på udviklingen i Kornvænget. 
 
Alle større beslutninger træffes nemlig på et 
afdelingsmøde. Det drejer sig om valg til 
afdelingsbestyrelsen, beslutninger om 
renoveringer og ikke mindst godkendelse af 
næste års budget. 
 
Dagsorden 

1. Velkomst og valg af dirigent 
2. Fremlæggelse af årsberetning 
3. Behandling af indkomne forslag  
4. Godkendelse af driftsbudget for det       
        kommende år 
5. Valg til afdelingsbestyrelsen 
        a. Valg af formand 
        b. Valg af medlemmer 
        c. Valg af suppleanter 
6. Eventuelt 
 
Dine forslag 
Hvis du har et forslag, som du ønsker at 
afdelingsmødet skal tage stilling til, skal du 
enten aflevere det skriftligt til 
afdelingsbestyrelsen ved Bent Nielsen,  
eller sende en mail til akv@almenbo.dk senest 
torsdag den 18. august 2022 

Indkomne forslag og øvrige materialer til brug 
for mødet udsendes til beboerne senest 1 uge 
før mødets afholdelse. 
 
Har du ikke oplyst Almenbo om din  
e-mailadresse, opfordrer vi til, at du kontakter 
Almenbo på mail almenbo@almenbo.dk og 
oplyser din mail. Mangler du også at tilmelde 
dig Almenbos sms-service, så send Almenbo en 
mail med dit mobilnummer.  
 

 

 

Hver husstand har to stemmer uanset 
husstandens størrelse. 
 
Husk at medbringe sundhedskort som 
dokumentation for, at du er bosiddende i 
afdelingen. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 
 
Tilmelding til spisning 
Igen i år spiser vi sammen efter mødet. 
Hvis du ønsker at deltage, skal du tilmelde 
dig via mail til akv@almenbo.dk eller 
udfylde blanketten på side 2 og aflevere 
den i postkassen hos bestyrelsesmedlem 
Tove Hansen senest torsdag den 25. 
august 2022 
 
Forretningsorden for afdelingsmøder kan 
læses på www.almenbo.dk 
 
Vi glæder os til at se dig til mødet. 
 
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
 
 
 

 

Kornvænget - indkaldelse til afdelingsmøde 
 
Torsdag den 8. september 2022 kl. 17.00 
Glassalen på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adgang og stemmeret 
Adgang til og stemmeret på 
afdelingsmødet har lejeren og 
disses myndige 
husstandsmedlemmer. 
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