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sbf  Nyhedsbrevet 
      Sporvejsfunktionærernes Boligforening                        August 2022 

 

 
 

 

Kontorets åbningstider: 
Hver onsdag fra kl. 07

30
-08

30
 samt 

onsdag i lige uger fra kl.18
30

-19
30

 
 

Ejendomsmester: Søren Orth 
Ejendomsmesterkontoret: mobil 50 52 19 36 
Kontorets e-mail-adresse: sbf1@sbf1.dk 
Foreningens hjemmeside: www.sbf1.dk 

 

 

Bestyrelsen: 
 

Formand: Klaus Vestergaard Thomsen 
Næstformand/Kasserer: 
Irene Christensen-Orth 
Bestyrelsesmedlemmer: Mogens W. Andersen, 
Henrik Bock, Johnny Madsen 
Suppleanter: Helle Behrens Eriksen, Karin Ryder 

 

Administrator: 
 

Ejendomsselskabet VIBO 
Skt. Peders Stræde 49 A 
1453 København K 
Telefon 33 42 00 00 
Mail: vibo@vibo.dk 
Hjemmeside: www.vibo.dk  

 

 
 

Afdelingsmødet 
2022 
 

Mødet afholdes tirsdag den 13. sep- 
tember kl. 19.00 i teltet i den store  
gård. 
     Foreløbig indkaldelse er på  
bagsiden af dette nyhedsbrev 
 
 
 

Ejendomsmesterhjælper 
 

Som I nok har bemærket så har Søren fået en hjælper. 
Vi har ansat Finn, på ca. 5-6 timer om ugen,til at hjælpe 
Søren med forefaldende arbejde primært oprydning og 
grønt arbejde. 
     Tak godt i mod ham! 
 
 

Brandalarmer 
Efter den voldsomme brand i en boligejendom i Vanløse 
bliver der nu indkøbt brandalarmer til kældergange og 
cykelkældre som et ekstra lag beskyttelse til gavn for os 
alle. 

Hjemtagning af 
storskraldscontainer 
Københavns kommune har valgt at hjemtage vores 
storskraldscontainer med udgangen af august.  
     Storskralds placering forbliver den samme som nu, 
det betyder for os at der skal sorteres endnu mere. 
Containeren erstattes af 600 liters beholdere samme 
type som dem vi har i dag til pap og plast.  
     Frekvensen for tømninger er ikke udmeldt endnu, det 
betyder at hvis beholder er fuld så skal det ikke stilles 
ved siden af, men bæres hjem igen indtil der er plads. 
 
 

Fusionen med AAB 
Vi er nu fusioneret med AAB og perioden 2022 vil 
være en overgangsordning. 
    Det rent administrative varetages derfor stadig 
af VIBO indtil årsskiftet 2022. Herefter overgår vi 
100% til AAB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foreløbig indkaldelse er på  
 bagsiden af dette nyhedsbrev 
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Til beboerne i afdeling 121 – Sporvejsfunktionærenes Boligforening 

     10. august 

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
I henhold til Boligforeningen AAB’s vedtægter §14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde 

 

tirsdag den 13.09 2022 kl. 19.00  

I teltet i den store gård 
FORELØBIG DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde - herunder orientering og debat om, hvad der har været 

besluttet/behandlet i Repræsentantskabet. 

4. Regnskab til godkendelse  

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag: 

a) Vedtagelse af forretningsorden - her skal vi beslutte at indkaldelser og bilag til afdelingsmøder kan sendes ud 

digitalt. 

b) Vedtagelse af nyt råderetskatalog – det skyldes at der er ændret i standardråderetskataloget. 

c) Afholdelse af afdelingsmødet flyttes til maj 

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 

7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

a) Afdelingskasserer: Irene Orth – på valg og villig til genvalg 

b) Afdelingsbestyrelsesmedlem – Mogens Wilcken Andersen – på valg og villig til genvalg 

c) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

i. Karin Ryder – på valg og villig til genvalg 

ii. Helle B. Eriksen – på valg og villig til genvalg 

8. Eventuelt 

 

Har du forslag som skal behandles på mødet? 

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det i god tid inden og senest 14 dage før 

mødet, dvs. senest den 30.08.2022. Forslaget sendes til sbf1@sbf1.dk eller lægges i postkassen ved kontoret. 

Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er 

kendt, inden der træffes en beslutning om forslaget. 

AAB indsamler, anvender og beskytter persondata i overensstemmelse med Boligforeningen AAB’s persondatapolitik. Læs mere på 

https://aab.dk/da/MainMenu/Om-AAB/Persondataog-information  

  

Hvad er afdelingsmødet- og hvem kan deltage?  

AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Vi håber, at du vil deltage og 

være med til at sætte præg på, hvordan afdelingen skal være at bo i.  

 

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to 

stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Endelig dagsorden med bilag bliver omdelt til alle husstande senest én uge før mødet. 

 

Vi håber at se mange beboere til mødet.  

 

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelse 
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