
 

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 i virksomhedsnævnet 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde - 1 
 
 
Hermed indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
 

Torsdag, den 24. september 2020, 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. Forslag til ændring af VIBOs vedtægter 
 

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 henhold til corona bekendtgørelsen er det besluttet, at deltagere i repræsentantskabsmødet 
skal forhåndstilmelde sig. Derfor er det vigtigt, såfremt du ønsker at deltage i det ekstraordi-
nære repræsentantskabsmøde den 24. september 2020, at du forhåndstilmelder dig senest 
den 18. september 2020 ved at sende en mail til Ulla Nevers un@vibo.dk. 

 
 

Såfremt du ikke har forhåndstilmeldt dig til repræsentantskabsmødet den 24. september 
2020, vil du blive afvist ved indgangen. 
 
Da der er tale om vedtægtsændringer, skal der i henhold til VIBOs vedtægter § 10, stk. 1 være mødt 
2/3 af repræsentantskabet, hvoraf 2/3 stemmer for forslaget om vedtægtsændringerne. Er mindre end 
2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger. 
 
Der indkaldes samtidigt til dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes den 30. sep-
tember 2020, kl. 18.00. Se vedlagte indkaldelse. 
 
Med venlig hilsen 
Boligforeningen VIBO 
 
Jackie Lauridsen 
Formand 
 
 
Bilag:  
Ad pkt.  3: Forretningsorden  
Ad pkt. 5 Indstilling 
 BL info 4319 
 Forslag til ændring af VIBOs vedtægter 

7. september 2020 
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