
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27. JULI 2020 

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indflydelse 

på udviklingen i Søndermarken. 

 

FFB’s organisationsbestyrelse har anmodet 

Søndermarkens afdelingsbestyrelse om, at der afholdes 

ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 10. august 

2020 om renoveringen af Søndermarken. Der skal tages 

stilling til om beboerne i Blok 2 og 1 skal genhuses. 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

3. Forslag fra FFB’s organisationsbestyrelse om 

midlertidig genhusning af beboerne i Blok 2 og 1, 

samt de afledte konsekvenser for huslejen og 

tidsplanen 

 

Forslaget er vedlagt denne indkaldelse. Hvis forslaget 

forkastes, så kan renoveringsarbejdet i boligerne først 

genoptages, når Frederiksberg Kommune har godkendt 

en plan for gennemførelse af arbejdet uden genhusning. 

 

Adgang og stemmeret 

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejerne 

og disses myndige husstandsmedlemmer. 

 

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens 

størrelse. 

 

Mulighed for at stemme ved fuldmagt 

Boligministeren har indført midlertidige regler i 

forbindelse med Covid-19. Det betyder, at du kan 

stemme ved fuldmagt til afdelingsmødet. Fuldmagten 

skal være skriftlig og hver husstand kan medbringe 

fuldmagt fra én anden husstand. 

 

Ønsker du at stemme ved fuldmagt, skal du henvende 

dig på ffb@kab-bolig.dk eller til Servicecenter Betty for at 

rekvirere en fuldmagtsblanket. 

 

VIGTIGT: Tilmelding til mødet! 

Mødet indkaldes med forbehold for, at deltagerantallet 

ikke overstiger retningslinjerne for forebyggelse af 

Covid-19. Derfor vil vi bede dig om at tilmelde dig 

mødet, hvis du kommer. 

 

Tilmelding til mødet kan ske til og med mandag den 3. 

august på kab-bolig.dk/sondermarken 

 

Du kan også tilmelde dig ved at ringe til Servicecenter 

Betty på 36 44 38 61. Der er telefontid mandag-fredag, kl. 

9-12 samt torsdag, kl. 16-18. 

 

Vi glæder os til at se dig til mødet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

FFB’s organisationsbestyrelse 

 

Indkaldelse til ekstraordinært  
afdelingsmøde i Søndermarken 
Mandag den 10. august 2020, kl. 19:00 
Scandic Falkoner, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg 


