
 

Boligforeningen VIBO 
Sankt Peders Stræde 49 A 
1453 København K 

Kontakt: 
Telefon 33 42 00 00 
Mail vibo@vibo.dk 

Telefonisk henvendelse: 
Mandag - torsdag kl. 10 - 14 
Fredag kl. 10 - 13 

Info: 
CVR-nummer 36 51 17 10 
EAN-nummer 5790002192685 

 

Til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer i 
Boligforeningen VIBO 
samt repræsentanter af virksomhedsnævnet 

    

 
                       25. oktober 2022 

 
 

Repræsentantskabsmøde 
 

Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde 
 

Torsdag den 24. november 2022 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 2021/2022 med tilhørende revisionsprotokollat 
7. Forelæggelse af budget for 2023/2024 samt godkendelse af administrationsbidrag for bud-

getåret 2023/2024 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Uddeling af initiativ- og frivilligpris 
10. Valg af formand 

• Birgitte Langballe genopstiller 
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Ismet Dzemaili genopstiller 
• Tina Belsø genopstiller 

12. Valg af suppleanter 
13. Valg af revisor 
14. Eventuelt 

 
Forslag, som ønskes behandlet under punkt 8, skal være modtaget i VIBO senest onsdag den 
9. november 2022 kl. 10.00 enten med post eller på mail til Maja Rottbøll mpr@vibo.dk 
 
Som tidligere tilbydes kandidater, der ønsker at opstille til organisationsbestyrelsen, at få kopi-
eret og udsendt en A4-side præsentation. 
 
Sidste frist for modtagelse af præsentationer er onsdag den 9. november 2022 kl. 10.00 enten 
med post eller mail til mpr@vibo.dk 
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Side 2 af 2 

 
 
Modtaget materiale vil derefter blive udsendt til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer i Bo-
ligforeningen VIBO senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
 
I afdelinger med op til 100 boliger må der deltage 3 repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen i  
repræsentantskabsmødet. I afdelinger med over 100 boliger må der deltage 5 repræsentanter 
fra afdelingsbestyrelsen i repræsentantskabsmødet. 
 
Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af mødet beder vi venligst om telefonisk tilmelding 
til Maja Rottbøll 33 42 00 14 eller mail mpr@vibo.dk senest torsdag den 17. november 2022. 
 
Du skal være opmærksom på, at i forbindelse med repræsentantskabsmødet vil der blive taget 
billeder, som kan blive brugt på VIBOs hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve og andre sociale 
medier. Hvis du ikke ønsker dette, bedes du give skriftligt besked til Maja Rottbøll 
mpr@vibo.dk  
 
 
Med venlig hilsen 
Boligforeningen VIBO 
 
 
 
 
 
Birgitte Langballe 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 
 
Ad pkt. 3A Baggrund for forslag til ændring af forretningsorden  
Ad pkt. 3B Hidtidige anvendt forretningsorden 
Ad pkt. 3C Forslag til ny forretningsorden  
Ad pkt. 5: Årsberetning - eftersendes 
Ad pkt. 6: Årsregnskab/revisionsprotokollat - eftersendes 
Ad pkt. 7: Budget 2023/2024 - eftersendes 
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