Til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer i
Boligforeningen VIBO
samt repræsentanter i virksomhedsnævnet
26. oktober 2020

Repræsentantskabsmøde
Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde
torsdag, den 26. november 2020, kl. 18.30
på Imperial Hotel, Vestre Farimagsgade 9, København V
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af forretningsorden
Valg af stemmeudvalg
Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning for det forløbne år
Endelig godkendelse af årsregnskab for 2019/2020 med tilhørende revisionsprotokollat
Forelæggelse af budget for 2021/2022 samt godkendelse af administrationsbidrag for
budgetåret 2021/2022
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af målsætningsprogram 2021 - 2025
Uddeling af initiativ- og frivilligpris
Valg formand
 Jackie Lauridsen genopstiller
Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Frank Jensen genopstiller
 Ismet Dzemaili opstiller
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet under pkt. 8, skal være modtaget i VIBO senest den 11. november
2020, kl. 10.00 enten med post eller på mail til un@vibo.dk.
I afdelinger med indtil 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.
I henhold til corona bekendtgørelsen er det besluttet, at deltagere i repræsentantskabsmødet
skal forhåndstilmelde sig. Derfor er det vigtigt, såfremt du ønsker at deltage i repræsentantskabsmødet den 26. november 2020, at du forhåndstilmelder dig senest den 11. november
2020 ved at sende en mail til Ulla Nevers un@vibo.dk.

Boligforeningen VIBO
Sankt Peders Stræde 49 A
1453 København K

Kontakt:
Telefon
Mail

33 42 00 00
vibo@vibo.dk

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

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

Såfremt du ikke har forhåndstilmeldt dig til repræsentantskabsmødet den 26. november
2020, vil du blive afvist ved indgangen.
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 den 11. november 2020, 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.

Med venlig hilsen
Boligforeningen VIBO

Jackie Lauridsen
formand

Bilag:
Ad pkt.
Ad pkt.
Ad pkt.
Ad pkt.

3:
5:
6:
7:

Forretningsorden
Årsberetning – eftersendes
Årsregnskab / revisionsprotokollat - eftersendes
Budget 2021/2022- eftersendes
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