
 

Indbydelse til 

afdelingsmøde 

Titanparken 
 

 
 

Sæt X i kalenderen 

i fælleshuset Hermodsgade 20 

 

 
 

Der er sket meget siden vort sidste afd

lingsmøde. Denne gang er budgettet for 

2014 på dagsordenen. 

 

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få 

indflydelse på dagligdagen og fremtiden

Titanparken. 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Fremlæggelse af beretning for perioden

        siden sidste afdelingsmøde.

3. Gennemgang og godkendelse 

4. Valg af stemmeudvalg 

5. Valg af 1 suppleant.  

Jan Grøndahl ønsker ikke genvalg.

6. Valg til repræsentantskab. 

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt 

 

Indkomne forslag 

Forslag til behandling, skal afleveres skrif

ligt til bestyrelsen eller på Ejendomskontoret 

eller e-mail ek-titanparken@kab

senest torsdag den 5. september

Forslag der indkommer senere, vil 

ve behandlet. 

 

Adgang og stemmeret 

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet 

har lejeren og disses myndige hustandsme

lemmer. 

 

Hver husstand har to stemmer uanset hu

standens størrelse. Der kan ikke stemmes 

ved fuldmagt. 

 

 

i kalenderen torsdag den.  19. september 2013

Hermodsgade 20  

vort sidste afde-

Denne gang er budgettet for 

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få 

dagligdagen og fremtiden i 

Velkomst og valg af dirigent og referent. 

Fremlæggelse af beretning for perioden 

siden sidste afdelingsmøde.        

og godkendelse af budget. 

Jan Grøndahl ønsker ikke genvalg. 

 

Behandling af indkomne forslag. 

Forslag til behandling, skal afleveres skrift-

på Ejendomskontoret 

titanparken@kab-bolig.dk 

september 2013. 

Forslag der indkommer senere, vil ikke bli-

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet 

ar lejeren og disses myndige hustandsmed-

Hver husstand har to stemmer uanset hus-

kan ikke stemmes 

 

Kom og mød op og brug din indflydelse 

som beboer i Titanparken.

og lidt til ganen og glæder os til at se dig til

 mødet. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

  

Abdelkader Hardan 

Farid Chahade  

Fadli Kadim 

Klaus Bruun Pedersen 

Jan Erik Olsen 

Jan Grøndahl  

Victoria Nakalema Iversen

 

 

 

 

2013 kl. 19.00 

og brug din indflydelse 

som beboer i Titanparken. Vi byder på kaffe 

glæder os til at se dig til 

Titangade 5G 3. 

Sigurdsgade 18A 1. 

Titangade 5A 3. 

Titangade 5F 2. 

Sigurdsgade 18B 4. 

Titangade 3H 2. 

Victoria Nakalema Iversen Titangade 5G 4. 


