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Referat      
 
 

Ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 29. november 
2018 kl. 11.00-12.00 
 
hos fsb, Engbakken, Nordre Fasanvej 207A 
 
Dagsorden:  

 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af næstformand 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen   

9. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor 

10. Eventuelt 

   
 
 

Fremmøde:  
På repræsentantskabsmødet var 14 af foreningens 55 medlemmer repræsenteret.  

 

 

1. Valg af dirigent 
Søren Ahle Hansen, ØsterBO, blev valgt som dirigent. 
Niklas Jarnit, AlmenNets sekretariat, blev valgt som referent. 
 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
Den trykte beretning blev omdelt på mødet som publikation. 
 
AlmenNets formand, Rolf Andersson, gav et overblik over foreningens virke i år. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse 
Det udsendte regnskab blev gennemgået af Astrid Fonsbøl, AlmenNets sekretariat. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse 
Bestyrelsen foreslog en regulering af kontingentet, således at kontingentet stiger med 1,5 %.  
 
Repræsentantskabet godkendte en regulering af kontingentet på 1,5 %. Budgettet for 2019 blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 

6. Valg af næstformand 
Næstformandsposten var ledig. Bestyrelsen anbefalede Steen Ejsing, DAB. 
 
Steen Ejsing blev valgt som næstformand for 2 år. 
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7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Der var 3 bestyrelsespladser ledige. Bestyrelsen anbefalede Bente Karlskov, Civica, Lone Zeeberg Nielsen, 
fsb og Keld Laursen, Brabrand Boligforening. 
 
Bente Karlskov, Civica, blev valgt for 2 år. 
Lone Zeeberg Nielsen, fsb, blev valgt for 2 år. 
Keld Laursen, Brabrand Boligforening, blev valgt for 2 år. 
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 
Der var 2 suppleantposter ledige. Bestyrelsen anbefalede Charlotte Nørbak, Domea.dk samt Kasper 
Nørballe, FA09. 
 
Charlotte Nørbak blev valgt for 1 år. 
Kasper Nørballe blev valgt for 1 år. 

 

9. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor 
Bestyrelsen indstillede genvalg af Ernst & Young. 
 
Ernst & Young - blev valgt som revisor for 1 år. 

 

10. Eventuelt 

Ingen bemærkninger til punktet 

 

 

(Referent Niklas Jarnit) 

 

 
 
 


