Den 5. oktober 2020

Til beboerne i Boligselskabet Friheden,
Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden
Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde (budgetmøde)

Tirsdag d. 10. november 2020, kl. 19.00 – 22.00
(dørene åbnes kl. 18.15)
I Kometen Hvidovrevej 278 (medborgersalen).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere

Afdelingsbestyrelsens årsberetning
Orientering fra formanden
Godkendelse af afdelingernes budgetter

Godkendelse af afdelingernes regnskaber

Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Friheden I, Friheden VI, Lille Friheden
Valg af suppleanter til repræsentantskabet for Friheden I, Friheden VI, Lille Friheden

13. Eventuelt
Alle medlemmer af husstanden over 18 år har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet og er endvidere
valgbare ved afdelingsmødet. Det gælder dog, at hver husstand kun har to stemmer i alt. Den enkelte
husstand må aftale, hvem der deltager, og hvem der stemmer ved afdelingsmødet.
Der kan undtagelsesvis stemmes ved fuldmagt ved dette møde jf. boligministeriets midlertidige
bekendtgørelse.
Boligministeriet har indført midlertidig lovgivning i forbindelse med Covid-19. Det betyder at du kan
stemme ved fuldmagt til afdelingsmødet. Fuldmagten skal være skriftlig og hver husstand kan medbringe
én fuldmagt fra én anden husstand. Den med indkaldelsen omdelte skabelon til fuldmagt bedes anvendt.
Forslag der ønskes behandlet, under punkt 7 på mødet, skal være afleveret på afdelingsbestyrelsens kontor,
Strandmarksvej 14 (gavlen af højhuset) eller pr. e-mail afdb@bs-friheden.dk senest torsdag den 20. oktober
2020. Beslutning træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
BEMÆRK: Kvittering for sidst indbetalte husleje eller sundhedskort skal forevises ved indgangen, hvor
der vil blive uddelt stemmesedler. Huslejekvitteringen er gyldig med bolignummer eller navn og adresse.
Fuldmagtshavere skal blot medbringe personlig identifikation som f.eks. sundhedskort.
Afdelingsmødet optages af lokal-tv og vises efterfølgende på intern tv-rulle.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Mødet indkaldes med forbehold for evt. ændringer i
Covid-19 restriktionerne. Såfremt vi ser os nødsaget til
at aflyse mødet vil dette fremgå af opslag i opgange.

Forholdsregler vedr. Covid-19 og afholdelse af afdelingsmøde
I afdelingsbestyrelsen havde vi håbet at vi på nuværende tidspunkt ville kunne afholde afdelingsmøde
uden restriktioner. Desværre må vi erkende at Covid-19 fortsat sætter store begrænsninger i forhold til at
kunne forsamles.
Til trods for det nuværende forsamlingsforbud på maks. 50 personer er det muligt at afholde afdelingsmøde. Grunden til dette er at afdelingsmøder er omfattet særlige regler som gør det muligt at forsamles op til
500 personer indendørs.
Ved forsamlinger med op til 500 personer gælder særlige regler i forhold til afstand og brug af
værnemidler.
For at kunne skabe nok plads mellem deltagerne på afdelingsmødet har afdelingsbestyrelsen besluttet at
mødet afholdes i Kometen (medborgersalen) ved Hvidovre rådhus.
Kom ikke hvis du er syg
Er du syg eller har du mistanke om at du er smittet med Covid-19 beder vi dig om ikke at deltage i
afdelingsmødet.
Mundbind / visir
Det er et krav at alle bærer mundbind eller visir fra det øjeblik de ankommer til kometen og til de har
indtaget deres siddeplads i salen. Mundbind skal også bæres hvis man ønsker at tage ordet fra talerstolen.
Når man har sat sig på sin plads, er man velkommen til at fjerne mundbind eller visir.
Du skal som beboer selv medbringe mundbind eller visir.
Fast siddeplads
Det er ikke tilladt at skifte pladser under mødet. Samtidig beder vi fremmødte om ikke at flytte rundt på
stolene i salen.
Afspritning
Vi opfordrer alle deltagere om at benytte de opsatte spritautomater

Undgå forsamlinger
Vi opfordrer alle beboere til at holde afstand både før, under og efter mødet. Især opfordrer vi til at holde
afstand under indskrivningen, under pausen og ved mødets afslutning.
Brug af fuldmagter
Undtagelsesvis er det gjort muligt at stemme ved hjælp af fuldmagt på afdelingsmødet. Læs mere om
brugen af fuldmagt på næste side.

