Kære beboer,
Vi afholder i år beboermødet for 2021 noget senere end vanligt.
Dette skyldes til dels at seneste beboermøde afholdtes i september 2021, del at vi havde
håbet på at vi kunne have varslingen for huslejestigning for det nye tag afklaret. Men dette er
ikke tilfældet.
Vi har i 2021 afsluttet udskiftning af tag og udskiftning af loftrumsadskillelse.
Samarbejdet med ejendommens administrator DEAS forsøger stadig at finde et naturligt leje
og vi fra BR arbejder på at sikre færre tomme lejligheder og arbejder fortsat på at huslejen kan
holdes så langt nede som muligt.
Vi har i BR arbejdet med beboerhenvendelser, forsøgt at mægle uoverensstemmelser mellem
vi der bor her, og vi har drevet beboerrummene, træningslokalet, billardrummet, orangeriet og
beboerlokalet.
Ønsker du at bidrage til et godt fællesskab i ejendommen og har du gode ideer samt en lyst til
at udleve dem så er du mere end velkommen til at blive end el af BR eller blot indgå i
arbejdsgrupper. Nye ideer, ny energi og en lyst til fællesskabet vil være meget velkomment.
Opgaverne er mange for at vi alle kan bo godt, trygt, smukt og billigt.
Så kom til mødet, hør mere om 2021 og 2022, om fremtiden og vær med til at påvirke den
ejendom som vi alle bor i.
På gensyn den 13. juni 2022
Din Beboerrepræsentation,
Jennifer Sodborg, Kenny Kirketerp, Jan Greiff, Niels Plougmann og Katrine Bang.

Dagsorden for Østergårdens beboermøde
i Kildevældskirkens krypt
mandag den 13. juni 2022 kl. 19
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Valg af dirigent og stemmeudvalg
Godkendelse af dagsorden
Beboerrepræsentationens beretning
Beretning fra Fonden Østergården
Godkendelse af beboerrepræsentationen regnskab 2021
Indkomne forslag
Valg af 5 beboere til beboerrepræsentationen
Niels Plougmann, Jennifer Sodborg, Jan Greiff, Kenny Kirketerp og Katrine Bang
genopstiller alle.
8. Valg af indtil 2 suppleanter til beboerrepræsentationen
9. Valg af revisor
10. Valg til redaktion, FB og hjemmeside
11. Fastsættelse af mødediæter
12. Eventuelt
Med venlig hilsen
Beboerrepæsentationen i Østergården

