
VRIDSLØSELILLE
ANDELSBOLIGFORENING
afholder

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 19.00

i Musikteatret, Bibliotekstorvet 1-3, Albertslund

Adgang og stemmeret
Adgang til den ordinære og den ekstraordinære generalfor-
samling har medlemmer af bolig organisationen, disses myndi-
ge husstandsmedlemmer samt ansatte.
•   Stemmeret har kun bolighavende medlemmer og andre 

myndige i husstanden. 
•   Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrel-

se.
•    Stemmesedler udleveres på den ordinære generalforsam-

ling mod forevisning af dokumentation som bolighavende 
i VA.

•    Dokumentation: sygesikringsbevis/sundhedsbevis eller 
dokumen tation for betalt husleje.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Program
18.40-19.00  Indskrivning 
19.00-  Generalforsamling

Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1.  Godkendelse af forretningsorden for general-
  forsamlingen 
2.   Valg af 2 dirigenter 
3.   Valg af referent 
4.   Valg af stemmeudvalgsformand 
5.   Godkendelse af dagsorden 
6.   Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens 
  årsberetning 
7.   Godkendelse af foreningens reviderede regn-
  skab for 2016 
8.   Godkendelse af foreningens budget for 2018 
9.  Godkendelse af bestyrelsens forslag til Hand-
  lingsprogram for 2017-2018 
10.   Indkomne forslag 
  Skal være BO-VEST, Malervangen 1, 

2600 Glostrup i hænde senest den 9. 
maj 2017 kl. 10.00

11.  Forslag om ændring af vedtægter som følge 
  af ændringer i normalvedtægten
12.  Forslag til VA’s byggepolitik
13.  Valg af formand 
14.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
15.  Valg af 3 suppleanter 
16.  Valg af revisor Malervangen 1• 2600 Glostrup • tlf. 88 18 08 80

e-mail: bo-vest@bo-vest.dk

Program
18.40-19.00  Indskrivning 
19.00-  Generalforsamling

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling:
1.  Godkendelse af forretningsorden for general-
  forsamlingen 
2.   Valg af 2 dirigenter 
3.   Valg af referent 
4.   Valg af stemmeudvalgsformand 
5.   Godkendelse af dagsorden 
6.  Forslag om ændring af vedtægter som følge af 
  ændringer i normalvedtægten
7.   Eventuelt

Materiale
Fra den 16. maj 2017 kan materiale til både den 
ordinære og den ekstraordinære generalfor-
samling afhentes på ejendomskontorerne i nor-
mal åbningstid og hos BO-VEST i åbningstiden:
mandag-tirsdag-onsdag og fredag fra kl. 10 - 14  
samt torsdag kl. 10 - 17. Desuden vil materialet 
være tilgængeligt på BO-VESTs hjemmeside 
www.bo-vest.dk.

Ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 1. juni 2017 kl. 19.00

I BO-VEST, Malervangen1, 2600 Glostrup


