Kallemosen 16
6200 Aabenraa
Tlf. 7464 3600
Fax 7464 3632
post@boligsyd.dk
CVR. 14798617

Til repræsentantskabet i BoligSyd

Sydbank A/S:
7910-1751331

6. september 2016

Hermed indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde:

Onsdag, den 28. september 2016, kl. 18.00

i Stubbæk Forsamlingshus, Dybkærvej 2, Stubbæk, 6200 Aabenraa.
(starter med spisning).

Med venlig hilsen
Leif Poulsen
formand

Tilmelding:
Tilmelding bedes foretaget senest den 19. september 2016 på vedlagte tilmeldingsblanket
fremsendt til kontoret i Aabenraa eller på mail post@boligsyd.dk med samme oplysninger.

BoligSyd, Kallemosen 16, 6200 Aabenraa:
Repræsentantskabsmøde onsdag, d. 28. september 2016 i Stubbæk Forsamlingshus, Stubbæk:

TILMELDING:
NAVN:_________________________________________________________________________
AFDELING:____________________________________________________________________

DAGSORDEN for ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 28. september:
1. Valg af dirigent.
2. Beslutning om køb af administrationsbygning i stedet for tilbygning ved Kallemosen.
Jf. vedtægternes § 5 stk. 3.
3. Beslutning om salg af Kallemosen 16. (hvis pkt. 2 vedtages).
4. Orientering dagligdagen i BoligSyd ved direktør Peder Damgaard.
5. Eventuelt.

Bilag med forslag til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 28/9 2016.

Pkt.2 : Bestyrelsen foreslår, at der købes anden administrationsbygning i stedet for udvidelse
på Kallemosen jf. repræsentantskabsmødet i maj 2016.

På repræsentantskabsmødet 23. maj godkendte repræsentantskabet, at der kunne ske en udvidelse af
bygningerne på Kallemosen. Desværre så var licitationsresultatet ikke særlig gunstigt, så en
udvidelse vil blive dyrere end ventet. Dette betyder, at administrationen har undersøgt forskellige
alternativer i Aabenraa. Bestyrelsen vil derfor foreslå, at der købes en anden
administrationsbygning i byen. De nye muligheder vil blive præsenteret på mødet, og rummer ud
over de nødvendige kontorfaciliteter også mulighed for fremtidige udvidelser og opmagasinering af
materialer og udstyr. På mødet forelægges den aktuelle økonomi ved køb af anden bygning.

Pkt. 3. Beslutning om salg af Kallemosen 16.
Hvis pkt. 2 vedtages, så skal det besluttes om bestyrelsen kan udbyde Kallemosen 16 til salg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det kan oplyses, at kontoret i Padborg pr. d. 22. september flyttes fra Pilevej 2 til Nørregade 36 i
Padborg. Derved opnås dels:




større synlighed.
bedre tilgængelighed.
større besparelse i huslejen.

