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Nørresundby, den 17. Juli 2020 
 

Afdelingsmøde afd.64 –  Gandrup: Græsvangen, Mellemvang,  Kastanieparken, 
Blomstervangen, Gl.  Kongevej  og Ved Søerne.  
 
Der indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde: 
 
Tirsdag den 18.  august  2020  kl .  19.00 på Værestedet,  Bredgade,  Gandrup .  
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Afdelingsbestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021.  

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: Annelise Hansen, Mellemvang 13. Modtager ikke genvalg. 

  Gitte Andreasen, Græsvangen 1. Modtager ikke genvalg. 

6. Valg af 2 suppleanter. 

7. Eventuelt 

NB: Nærværende dagsorden, forretningsorden og referater fra afdelingsmøder m.m. kan ses på  
        Sundby-Hvorup Boligselskabs hjemmeside www.sundby-hvorupboligselskab.dk  
 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være Sundby-Hvorup Boligselskab, i hænde 
senest den 4. august 2020. Eventuelle forslag skal være skriftlige. Vi gør opmærksom på at navn 
og adresse på afsenderen vil fremgå når indkomne forslag omdeles forinden mødet til boligerne 
i afdelingen. 
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Vi passer på hinanden 
For at sikre en tryg afvikling af vores afdelingsmøder og forhindre corona smitte, 
har organisationsbestyrelsen fastlagt nogle fælles retningslinjer for de ordinære 
afdelingsmøder i 2020. 
 

 Lokalet vil være indrettet, så vi overholder de aktuelle afstandsregler og 
generelt følger myndighedernes anbefalinger. 

 Vi skal bede om, at der kun møder én repræsentant fra hver husstand 
(husstanden har fortsat 2 stemmer). Husk tilmelding til mødet jf. 
nedenstående. 

 Der bliver serveret en forfriskning, men der er ikke spisning i forbindelse 
med mødet. 

 
Med disse tiltag håber vi, at mange fortsat kan og vil møde op og være en aktiv 
del af afdelingsmøderne.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
 
 
Af hensyn til opstilling af stole og bestilling af øl/vand bedes deltagelse til mødet derfor bedes 
tilmelding ske til følgende: 
 
Su ndb y- Hvorup Bo l igse lskab p å  mai l  in fo@su ndb yh voru p .dk  senest  tirsdag den 
14. august 2018. 
 
Bilag: Budget for 2021. 

mailto:info@sundbyhvorup.dk

