Beboerhuset Ørnen september måned
Cafe Ørnen
Torsdag den 3 september Musik med Let it BEATLES
Menu "Sunday roast og Yorkshire puddings"
Torsdag den 10 september Ulla og Rein fixer dagens ret.
Torsdag den 17 september lasagne lavet af kogekonerne
Torsdag den 24 september Dagens ret som fixes af Erik og Anita
Tilmelding cafe@va4syd.dk tirsdagen før på email
Vi har nye priser 50 kr. og når der er musik plus 25 kr.
Nyhed Blåmandag med Morgenbolleit:
nu hver mandag kl.: 8.58 her kan du også få hjælp til
papirarbejdet i forbindelse med genhusning mm vi ses
mandag
Sydspætterne mødes onsdag den 9 september kl 14.00
i Beboerhuset til kaffe kage Onsdag den 23 september
kl.14.00 evt tur ellers bare kaffekage.
Gymnastikken tirsdage i september kl 11.00 nye møder
til en prøvetime.
N�rkleklubben mødes hver onsdag kl. 19.00 Vi giver kaffe og kage.

Ejendomskontoret Svanens kvt 22
TLF.: 88190190

Afdelingsleder: Michael Willumsen
ejendomskontoret:
VA 4 Syd, Svanens Kvarter 22.
Telefontid man-torsdag kl. 8-14, og fredag kl. 8-11.
Telefon Nr.: 88 190 190
Mail: afd67-4syd@bo-yest.dk
BO-VEST Stationsparken 37, 2600 Glostrup Telefon 88180880
Email: B0-VEST@B0-VEST.DK Hjemmeside bo-vest.dk

GENBRUGSPLADSEN AUGUST 2020
ONSDAGE KL 17.00 TIL 18.00
SØNDAGE KL 10.00 TIL 12.00

husk vi modtager ikke tøj i
genbrugshallen.

GENBRUGSGRUPPEN

\l:)/

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen - Erik Rudolph Næste BETONHJERTE udkommer
1. oktober 2020 Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. september 2019
Indlæg skal mærkes "Betonhjertet'' og kan lægges i postkassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som
e-mail til: info@va4syd.dk

Be

VAGTORDNING
Men husk!
Kun henvendelser vedrørende følgende
forhold vil blive behandlet af vagten:
Svigt i varmeforsyningen i større omfang
se www.albertslundforsyning.dk
Svigt i vandforsyningen i større omfang
se www.hofor.dk
Svigt i el -forsyningen i større omfang
se radius.dk
Svigt i TV-forsyningen i større omfang
se www.yousee.dk
SVIGT INTERNET DANSKKABEL1V
69121212
Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader
må anses for uundgåelige
Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor
alvorlige følgeskader må anses for
uundgåelige
�agtnummeret er: 70 25 26 32

AFDEUNGSBESTYRELSEN EMAIL
BESTYRELSEN@VA4SYD.DK
Lena Kujahn Formand Ravnens Kvarter 14B
28 83 07 02
Anita � Kasserer Svanens Kvarter 128
24 24 40 74
Maja � Medlem Uglens Kvarter 9C
2940 95 40
Herluf Ringgaard Medlem Ørnens kvarter -7A
61 70 88 64
Pia Petersen medlem Ørnens kvarter 19 C
51 5932 81
Tonny Lilja Suppleant Ørnens kvarter 2B
71 44 71
Kaj - Erik Pedersen suppleant Ravnens � 3B

so

Referater på hjemmesiden www.va4syd.dk

Dato 28. august 2020

Indkaldelse til ordinært beboermøde
med behandling af budget for 2021 og
regnskab 2019
Tirsdag den 29. september 2020 kl. 19:00
i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter nr. 22
OBS! Mødestedet kan ske at blive ændret alt efter antal tilmeldte.
Det korrekte mødested vil fremgå af den endelige dagsorden, som udsendes. senest en uge før
mødet.

Foreløbig dagsorden
1.

Velkomst

2.

Valg af dirigent

3.

Valg af referent

4.

Godkendelse af forretningsorden

5.

Valg af stemmetællere

6.

Godkendelse af dagsorden

7.

Godkendelse af referat af den 25. september 2019

8.

Fremlæggelse af beretninger fra bestyrelsen og udvalg og grupper.

9.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019

10. Indkomne forslag
Forslagene skal afleveres på ejendomskontoret senest tirsdag den 15. september 2020
kl.12.00.
lL Fremlæggelse og godkendelse af råderetskatalog, husorden og vedligeholdelsesreglement
12. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2021
13. Valg til bestyrelsen og udvalg
14. Eventuelt

I år kræves tilmelding
Coronasituationen giver begrænsninger på, hvor mange vi må samles. For at sikre, at vi har
plads til alle, kræver vi derfor tilmelding til beboermødet.
Krav om tilmelding er lovligt efter et særligt midlertidigt regelsæt, som følge af Coronasitua
tionen.
Krav om tilmelding anbefales af BL og er godkendt af organ isationsbestyrelsen. Begrundel
sen er, at der uden tilmelding er en risiko for, at der møder flere beboere op, end der er

