Til beboerne i afdeling 46
Hvilhøjvej 1-39
Hobro, den 31. august 2021

Endelig dagsorden
Hermed indbydes alle beboere til ordinært afdelingsmøde. Mødet afholdes i fælleshuset på
Smedevej 28, Hobro.
Tirsdag den 7. september 2021 kl. 16.00 – 17.15
Afdelingsmødet h
ar, i henhold til vedtægterne, følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde, samt godkendelse af
afdelingens driftsbudget for det kommende år, og orientering om årsregnskabet for det
afsluttende regnskabsår.
3. Behandling af evt. indkomne forslag
4. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. (såfremt afdelingen ikke
vælger en afdelingsbestyrelse, kan den lade sig repræsentere ved dermed sidestillet
beboerrepræsentation).
5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer).
6. Eventuelt
BEMÆRK! Du kan finde materialet til mødet på vores hjemmeside:
Afdelingens budget og regnskab, samt evt. indkomne forslag forefindes på Hobro Boligforenings
hjemmeside www.hobroboligforening.dk senest 1 uge før mødet. Materialet kan ligeledes
rekvireres ved henvendelse til boligforeningens administration, som på forespørgsel fremsender
materialet.
På bagsiden forefindes en vejledning, som viser, hvordan du kan finde materialet på hjemmesiden.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være administrationen i hænde senest 2 uger før
mødet. Du kan finde et skema til dine forslag på vores hjemmeside. Du kan også blot sende en email med dine forslag til: post@hobroboligforening.dk eller pr. brev til Smedevej 28, 9500 Hobro.
Vi håber, at så mange som muligt vil møde op, så vi kan få et godt og udbytterigt afdelingsmøde.
Med venlig hilsen
Hobro Boligforening
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Vejledning i at finde materialet på vores hjemmeside:
1. I adressefeltet øverst i browseren skriver du: www.hobroboligforening.dk :
Herefter kommer du til Hobro Boligforenings hjemmeside.
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at logge ind for at finde materialet.
2. I den grønne bjælke foroven klikker du på: ”Find din afdeling”:

3. I den grå boks finder du din afdeling og klikker på adressen:
(Er du i tvivl om dit afdelingsnummer, kan du se det i adressefeltet på side 1 i denne indkaldelse)

4. I den grå boks til venstre på siden klikker du på ”Afdelingsmøde”:
5. Der fremkommer nu følgende 4 underpunkter under ”Afdelingsmøde”: Du skal klikke på underpunkterne
for at se den ønskede information.
- Indkaldelse (her vil du kunne se kopi af dette brev).
- Regnskab/budget (her kan du se dette års regnskab og næste års budget. Regnskab og budget vil
kunne ses senest 1 uge forud for afdelingsmødet).
- Forslag til afdelingsmødet (her kan du printe blanket eller sende mail med forslag. Eventuelle
forslag vil kunne ses på siden senest 1 uge før mødet).
- Referater (senest 4 uger efter mødet vil du kunne læse referat her). OBS: under dette punkt, kan du
også se referater fra tidligere afdelingsmøder.
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