
 

 

Side 1/2 

Lindholm Søpark 4 www.sundby-hvorupboligselskab.dk Telefontid: Ekspeditionstid: 
9400 Nørresundby e-mail: info@sundbyhvorup.dk Mandag-Tirsdag kl. 8.00-13.00 Mandag-onsdag kl. 10.00-13.00 
Tlf: 98 17 30 66 CVR: 18 78 81 36 Torsdag 8.00-13.00 og tillige 15.00-17.00 Torsdag kl. 10.00-13.00, kl. 15.00-17.00 
  Fredag 8.00-13.00  Fredag kl. 9.30-12.30 
   
 

SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB 
AFD. 3 –  Ringholmsvej / Fr. Rygårdsvej / Stationsvej / Bakkevej / Viaduktvej/ 

Lindholm Nærbanevej. 
 

    Nørresundby, den 02. august 2022 
Vedr. ordinært afdelingsmøde. 
 
Herved indkaldes der til ordinært afdelingsmøde tirsdag den 30. august 2022 kl. 19.00 
 
i fælleshuset på Bakkevej 11. 
 
Mødets dagsorden er følgende: 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Afdelingsbestyrelsens beretning. 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023.  
 

4. Forslag om ensretning af reglerne for frivillig omvendt råderet i afdelingen. 
Driftsafdelingen i boligselskabet  har undersøgt om de tidligere afdelinger (afd.2, afd.3, afd.9 
og afd.11), som nu er slået sammen til afd.3, tidligere har taget stilling til den individuelle 
råderet over boliger på beboermøder.  
Der er en enkelt afdeling af disse (tidligere) afdelinger der ikke har gjort dette, og det har 
indflydelse på den orientering om modernisering af køkkener m.m., som afd. bestyrelsen 
tidligere har bebudet.  
Med omvendt råderet menes frivillig fornyelse af køkken med egen betaling over huslejen  -en 
huslejestigning  i f.eks. 10 år.   
 
A. Orientering v. administrationen. 
B. Beslutning. 

 
 

5. Indkomne forslag. 
  

6. Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
 

På valg er:  
Asskov Pedersen, Stationsvej 63, st.th. Modtager ikke  genvalg. 
Ole Christiansen, Bakkevej 32, st.tv. Modtager ikke genvalg. 
Lone Abildgård, Fr. Rygårdsvej 10, st.th. Modtager genvalg.    

7. Valg af 2 suppleanter. 
 

8. Eventuelt 
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Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være Sundby-Hvorup Boligselskab, i hænde 
senest den 16. august 2022.  
 
Eventuelle forslag skal være skriftlige og sendes til Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 
Søpark 4, 9400 Nørresundby eller mailes til info@sundbyhvorup.dk. 
 
Husk tydelig angivelse af navn og adresse på afsenderen, da anonyme forslag ikke kan 
behandles. Vi gør opmærksom på at navn og adresse på afsenderen vil fremgå når indkomne 
forslag omdeles forinden mødet til boligerne i afdelingen. 
 
 
NB: Nærværende dagsorden, forretningsorden og referater fra afdelingsmøder m.m. kan ses på  
        Sundby-Hvorup Boligselskabs hjemmeside www.sundby-hvorupboligselskab.dk  
 

Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen  

 
Bilag: Budget for 2023. 
 
Af hensyn til opstilling af stole og indkøb af øl/vand/snitter bedes deltagelse til mødet anmeldt 
på nedenstående talon og afleveret i nedenstående postkasser, senest den 27. august 2022 
 
Lisbeth Glud, Bakkevej 36, 2.th. 
Lone Abildgård, Fr. Rygårdsvej 10, 1. th. 
   
 
klip----klip----klip----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tilmelding til ordinært afdelingsmøde, tirsdag den 30. august 2020 i fælleshuset på Bakkevej 
11. 
 
Navn:   ______________________________________________________________     

Adresse:    ____________________________________________________________    

Antal:                                                   

 


