
 

 

 
 

 
 

Afd. 608-0 Dyringparken 07. januar 2017 

 
I henhold til Brøndby Boligselskabs vedtægter § 14, stk. 7, indkaldes hermed til 

 
EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE i afd. 608-0, Dyringparken 

 
Mandag den. 30. januar. 2016 kl. 19:00 i 

Perlen, Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand 
 
Afdelingsbestyrelsens indkalder hermed til ekstraordinær afdelingsmøde angående afstemning om 
forslag til køkkenudskiftning via den kollektive råderet. Der vil være en præsentation af projektet fra 
Gaihede, HTH og administrationen.    
 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmeudvalg 3 personer 
4. Godkendelse af dagsorden.  
5. Afstemning om afdeling 608-0 skal benytte den kollektive råderet til fornyelse af 

køkkener. 
 
      Hvis pkt. 5 vedtages: 
 

6. Afstemning om maksbeløb for de 3 køkkentyper (forslag: type 1] 55.000 kr., type 2] 
65.000 kr., type 3] 95.000 kr.) 

7. Afstemning om helt frit valg eller om der skal udstikkes nogle fælles retningslinjer for låge- 
og farvevalg, så stilen er gennemgående i alle boliger. 

8. Afstemning om hvorvidt, der som standard skal installeres emhætter i alle boliger med nyt 
køkken via afdelingens budget (forlænger køkkenets levetid) 

9. Afstemning om hvorvidt, der skal lægges linoleumsgulv i de nye køkkener via afdelingens 
budget (forlænger gulvenes levetid) 

10. Afstemning om indbygningsovn og kogeplade skal betales via afdelingens budget (som 
nu) 

11. Afstemning om lånets løbetid - (maks. 15 år - BB anbefaler 10 år.) 
12. Afstemning om, hvor mange køkkener, der kan laves pr. år i afdelingen 
13. Afstemning om tildelingskriterier - 1.) Behov, 2.)  Lodtrækning 3.) “Først-til-mølle” 
14. Afstemning om lånets løbetid (forslag 10 år) 

15. Eventuelt 
 

El-arbejde skal ved renovering opgraderes iht. Lovgivningen, så det er ikke et tilvalg. 
 
Vi serverer kaffe og kage til mødet. 
 
For at kunne deltage i mødet bedes du venligst medbringe gyldig legimitation, enten i 
form af huslejekvittering, PBS udskrift eller sundhedskort til mødet. 
 
Med venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen i afd. 608-0 


