Indkaldelse til ekstraordinært
afdelingsmøde om helhedsplan og
formandsvalg i Stationsgården
Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00, i Forenings- og Frivilligcenter Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup
Kære beboer i Stationsgården
Coronaepidemien har påvirket beslutningsprocessen om
helhedsplanen en del.
I informationsbrevet, I fik i juni, bad vi jer sætte kryds i
kalenderen den 21. september. Men det var ikke muligt
at få et mødelokale, hvor vi kan overholde alle de nuværende restriktioner den dag. Så mødet holdes i stedet den
23. september 2020.
Vi havde også i infofolderen fra maj meldt ud, at helhedsplanen skulle til urafstemning pga. forsamlingsforbuddet på det tidspunkt. Der er i mellemtiden kommet
nye retningslinjer, så vi kan holde møderne. Så helhedsplanen er til afstemning på selve mødet som normalt.
På Ballerup Ejendomsselskabs hjemmeside kan du finde
information om helhedsplanen.

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
3. Information om helhedsplanen
4. Beslutning om helhedsplanen ved afstemning
- herunder at 25 nye tagboliger oprettes som en del af
den nuværende afdeling 47-1 Stationsgården
5. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen
Opsamling fra informationsmødet omdeles senest 1 uge
inden det ekstraordinære afdelingsmøde.

Adgang og stemmeret
Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren
og disses myndige husstandsmedlemmer.Hver husstand
har to stemmer uanset husstandens størrelse.
Boligministeren har indført foreløbige regler i forbindelse
med Covid-19. Det betyder at du kan stemme ved fuldmagt til afdelingsmødet. Læs mere om bekendtgørelsen i
BL informerer: Information til medlemmerne om coronavirus. Fuldmagten skal være skriftlig og hver husstand
kan medbringe fuldmagt fra 1 husstand. Ejendomskontoret har fuldmagter du eventuelt kan benytte.

Tilmelding
Af hensyn til restriktionerne i forbindelse med Covid19, er vi nødt til at bede om at I tilmelder jer afdelingsmødet. Tilmelding er obligatorisk og skal ske senest
den 16. september 2020 enten pr. mail 4701-6@kab-bolig.dk eller ved at ringe til ejendomskontoret på telefonnummer 44 97 71 93 (mandag - fredag: kl. 8.30 - 9.30)
Buskørsel
Der vil være mulighed for buskørsel fra Stationsgården
til Tapeten for dem, der har brug for dette. Man skal i så
fald ved tilmelding gør opmærksom på, at man ønsker
at benytte sig af buskørslen. Der er opsamling ved nr. 35
på p-plads ved selskabslokalet kl. 18:30.
Vi glæder os til at se dig til mødet.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

