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SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB 
AFD. 20 – Lindholm Søpark 6-64.  Nørresundby, den 02. august 2021 
 
Vedr. ordinært afdelingsmøde. 
 
Herved indkaldes der til ordinært afdelingsmøde, 
 
Mandag den 30. august 2021 kl. 19.00 i fælleshuset, Lindholm Søpark 2. 
 
Mødets dagsorden er følgende: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Afdelingsbestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022.  

4. Forslag om tilføjelse/ændring af husorden side 11 – fællesvaskerier. 

Eksist. tekst fra husorden: 
FÆLLESVASKERIER (Lindholm Søpark 14 og 28)  
Tørring af tøj bør ske i vaskeriet. I tilfælde af fejl ved maskinerne bedes det meddelt til ejendoms-
funktionæren.  
Ved benyttelse af afdelingens fællesvaskeri følg da nøje de opsatte brugsanvisninger. Personer 
under 16 år må ikke betjene maskinerne.  
Fællesvaskeriet er beregnet for lejerne og ikke for familie og venner.  
I tilfælde af fejl ved maskinerne kan dette meddeles til ejendomsfunktionæren eller 
boligselskabet eller ved ophængning af ”fejlkort”.  
Vaskeriet har døgnåbent. 

Forslag til tilføjelse/ændring: 

Fællesvaskerierne må benyttes af alle boliger i afdeling 20.   

 

5. Etablering af altan (døren ved køkken) mod søen i de røde blokke ( indsendt forslag fra    

afdelingsmødet d. 24.08.2020). 

Forslaget  blev behandlet på mødet og det blev vedtaget at adm. skulle kontakter kommunen om 
der kunne opnås forhåndsgodkendelse/byggetilladelse til altan projektet under hensyn tagende 
til de røde blokke er præmieret af Aalborg Kommune. 
I givet fald kvalificeres forslaget til næste års ordinære afdelingsmøde i 2021. 

 
Vi afventer stadig svar på vores ansøgning – mere herom på mødet. 

 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg af formand. 

8. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
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På valg er:  

Peter Madsen, Lindholm Søpark 58, 1. sal. nr. 4. Modtager genvalg  

Gitte Christiansen, Lindholm Søpark 52, st. Modtager genvalg.  

 

9. Valg af 2 suppleanter. 

10. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være Sundby-Hvorup Boligselskab, i hænde 
senest den 16. august 2021.  
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 2022 og tilmeldingstalon 
 
 

Tilmelding til afdelingsmøde i afd. 20 d. 30. august 2021. 
 
Af hensyn til opstilling af stole og bestilling af drikkevarer/snitter bedes deltagelse til mødet 
anmeldt på nedenstående talon, senest torsdag den 25. august 2021.  
 
Tilmeldingstalonen afleveres i postkassen hos afdelingsbestyrelses suppleant  
Henrik Hedelund, Lindholm Søpark 64,3-02.   
 
Navn:        

Adresse:        

 
 

 

 


