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Til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer i 
Boligforeningen VIBO 

 samt repræsentanter i virksomhedsnævnet 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Repræsentantskabsmøde 

 

Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde  
 

torsdag, den 30. november 2017, kl. 18.30 
 

i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af forretningsorden 
4. Valg af stemmeudvalg 
5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år  
6. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2016/2017 med tilhørende revisionsprotokollat  
7. Forelæggelse af budget for 2018/2019 samt godkendelse af administrationsbidrag for  

budgetåret 2018/2019 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Uddeling af initiativ- og frivilligpris 
10. Valg af næstformand 

 Birgitte Langballe genopstiller 
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Peter Schneider genopstiller 

 Kurt Steenfeldt Hansen genopstiller 
12. Valg af suppleanter 
13. Valg af kredsrepræsentanter 
14. Valg af revisor  
15. Eventuelt 
 
Forslag, som ønskes behandlet under pkt. 8, skal være modtaget i VIBO senest torsdag, den 16. no-
vember 2017, kl. 10.00 enten med post eller på mail til un@vibo.dk.  
 

 
 

30. oktober 2017 
 



Side 2 af 2 

I afdelinger med indtil 100 boliger må der deltage 3 repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen i repræ-
sentantskabsmødet. I afdelinger med over 100 boliger må der deltage 5 repræsentanter fra afdelings-
bestyrelsen i repræsentantskabsmødet. 

I lighed med tidligere år tilbydes kandidater, der ønsker at opstille til organisationsbestyrelsen, at få 
kopieret og udsendt en A4-side præsentation. Sidste frist for modtagelse af præsentationer er tors-
dag, den 16. november 2017, kl. 10.00 enten med post eller på mail til un@vibo.dk.  
 
Modtaget materiale vil derefter blive udsendt til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer i  
Boligforeningen VIBO senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
 
Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af mødet beder vi venligst om telefonisk tilmelding til  
Ulla Nevers, tlf. 3342 0016 eller mail un@vibo.dk senest torsdag, den 23. november 2017. 
 
 
Med venlig hilsen 
Boligforeningen VIBO 
 
 
 
Jackie Lauridsen 
formand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
 
Ad pkt.  3:  Forretningsorden  
Ad pkt.  5:  Årsberetning 
Ad pkt.  6:  Årsregnskab/revisionsprotokollat – eftersendes 
Ad pkt.  7:  Budget 2018/2019  
 

http://www.vibo.dk/fileadmin/VIBO/PDF/Forretningsordner/FO_Repraesentantskab.pdf
http://www.vibo.dk/fileadmin/VIBO/PDF/Repraesentant/AArsberetning_2017.pdf

