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Afdelingsmødet mandag den
21. september 2020

Vi afvikler afdelingsmødet så godt vi kan og vi
følger de anbefalinger som sundhedsmyndighederne anbefaler.
Dog vigtig ændring er at mødet ikke afholdes på Kulturstationen Vanløse men i den
store gård hos os selv, da vi har indkøbt et telt.
For at imødekomme afstandskravet som pt. er
1 m2 pr. person så kan det blive en nødvendighed
at nogle beboere må finde sig i at få en ståplads
på græsset. Nedenstående følger en præcisering
af brug af fuldmagter og et krav om forhåndstilmelding.
Brug af fuldmagter grundet Covid-19
og forhåndstilmelding
Som nævnt i sidste nyhedsbrev så tillades der
brug af fuldmagter, der er dog kommet en præcisering siden sidst. Ligeledes er der krav om forhåndstilmelding. De nærmere betingelser for
fuldmagter og forhåndstilmelding følger her:

I coronabekendtgørelsen er der blevet indsat en bestemmelse om, at det pt. er lovligt at stemme ved fuldmagt på
et afdelingsmøde.
Bestemmelsen er indsat med baggrund i, at der vil
være beboere, som er sårbare overfor smitterisikoen, og
som derfor ikke er trygge ved at deltage i større forsamlinger, fx et afdelingsmøde.
Såfremt man som beboer ønsker at anvende fuldmagt,
er der følgende krav hertil:
Fuldmagten skal være skriftlig
Fuldmagten skal være underskrevet af fuldmagtsgiver
Fuldmagten skal være dateret
Fuldmagten udstedes alene til det pågældende afdelingsmøde

Med hensyn til, hvor mange fuldmagter et lejemål kan
relsesmødet den 1. september 2020 vedtaget, at hvert
lejemål kan møde med én fuldmagt.
Med baggrund i fuldmagten kan hvert lejemål således
få udlevet 2 stemmesedler udover egne 2 stemmesedler. Dette gælder også for et medlem af afdelingsbestyrelsen.
I forbindelse med udlevering af stemmesedler til afdelingsmødet skal det registreres hvor mange stemmesedler, der er blevet udleveret på baggrund af fuldmagter
og for hvilke lejemål.

Forhåndstilmelding til afdelingsmødet
I henhold til coronabekendtgørelsen er der indsat
en lovbestemmelse om, at der kan forlanges forhåndstilmelding til afdelingsmøde, dette har vi
valgt at følge.
Dette er gjort med baggrund i at gøre det muligt
at tilrettelægge mødets afholdelse indenfor rammerne af forsamlingsforbuddet og opfylde de herfor gældende retningslinjer.
Organisationsbestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 1. september 2020 vedtaget, at der skal
ske forhåndstilmelding til afdelingsmøder.
Det er derfor vigtigt, såfremt du ønsker at deltage i mødet mandag den 21. september, at du forhåndstilmelder dig senest fredag den 18. september enten skriftligt på vedlagte blanket, som du
lægger i ejendomskontorets postkasse eller send en
mail til sbf1@sbf1.dk og skriv Tilmelding i emnefeltet.
Såfremt du ikke har forhåndstilmeldt dig til
mødet, vil du blive afvist ved indgangen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til afdelingsmødet Kuponen afleveres i kontorets postkasse senest fredag den 18. september 2020
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