GLOSTRUP BOLIGSELSKAB
Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup
Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15

Til beboerne i afd. 33, Birke-/Bøgeskoven

Glostrup, den 22. september 2020
Indkaldelse til informationsmøde og ekstraordinært afdelingsmøde
tirsdag den 6. oktober 2020, vedrørende helhedsplanen i afdelingen.
Ekstraordinært afdelingmøde indkaldes i henhold til § 14 i vedtægterne for Glostrup Boligselskab.
Grundet Corona afholdes mødet i et telt på græsplænen v. Bøgeskoven nr. 95.
Programmet er følgende:
• Informationsmøde
• Pause m. sandwich (afspritning og udluftning)
• Afdelingsmøde m. godkendelse af helhedsplan

kl. 17.00 - 19.00
kl. 19.00 - 19.30
kl. 19.30

Dagsorden for det ekstraordinære afdelingsmøde:
1) Valg af
a) dirigent
b) stemmeudvalg
c) referent
2) Behandling af forslag.
Godkendelse af helhedsplanen for afd. 33.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grundet Corona situationen er der følgende forholdsregler:
• Der må max. deltage 1 person fra hvert lejemål. Kommer der flere, bliver vi nødt til at
afvise disse ved indgangen.
• Der er tilmelding til mødet, og det skal ske senest den 29. september 2020. De lejemål
der ikke har tilmeldt sig, og som alligevel møder op afvises ved indgangen.
• Der vil være håndsprit og mundbind til rådighed på mødet. Mundbind udleveres ved indgangen sammen med indtjekning.
• Hvis der er beboere der ikke ønsker at deltage grundet Corona, eller er forhindret i at deltage, kan der gives en fuldmagt til en anden lejer i boligafdelingen eller til en nabo. Hvert
lejemål må max. medbringe fuldmagt fra 2 andre lejemål på mødet.
Fuldmagt fremsendes sammen med materialet.
I henhold til vedtægterne udsendes materialet til mødet 1 uge før mødets afholdelse.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Info på næste side

HELHEDSPLAN i afdeling 33, Birke-/Bøgeskoven
Landsbyggefonden har modtaget følgende instruks fra Boligministeriet:
Alle boligafdelinger der har en ansøgning i Landsbyggefonden til en helhedsplan, hvor energimærket er højere end D, skal sørge for en Skema-A godkendelse inden udgangen af 2020.
Da afdeling 33, Birke-/Bøgeskoven er i ovennævnte kategori af energimærkninger, skal
nedenstående 7 punkter gennemføres inden udgangen af 2020, ellers bortfalder tilskuddet fra
Landsbyggefonden.
Et Skema-A består af følgende:
1. Udarbejde en samlet beskrivelse af helhedsplanen samt dokumentere tekniske
undersøgelser på alle arbejder
2. Økonomioversigt og huslejekonsekvens vedr. helhedsplanen
3. Ovenstående punkt 1+2 skal godkendes af Landsbyggefonden
4. Møde i afdelingen hvor helhedsplanen skal godkendes af beboerne
5. Møde i Organisationsbestyrelsen hvor helhedsplanen skal godkendes
6. Møde i økonomiudvalget/Kommunen hvor helhedsplanen skal godkendes
7. Møde i Kommunalbestyrelsen hvor helhedsplanen skal godkendes
Derfor indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde.
Med venlig hilsen
Glostrup Boligselskab
--------------------------------------------------------------------------------------------------TILMELDING - 6. oktober 2020
_______________________________
Navn
Deltager i informationsmøde

_______________________________
Adresse

Sæt kryds

Ønsker sandwich i pausen
Deltager i afdelingsmøde
Tilmeldingssedlen skal afleveres i postkassen ved storskraldsrummet, Bøgeskoven 223 senest
den 29. september 2020. Det er også muligt at tilmelde sig på mail til Christina Kiil, chk@gb.dk.
Husk at skrive navn og adresse, samt svare på de 3 ovenstående punkter i mailen.
Vi skal endnu en gang gøre opmærksom på, at der grundet Corona KUN må deltage 1 person fra
hver husstand, samt at man KUN kan deltage ved forudgående tilmelding.

