
  
Referat  
 
Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 30. november 2022  
Kl. 10.00-10.50 hos Civica i Odense  
 
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 bestyrelsesmedlemmer  
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
8. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor  
9. Eventuelt  
 
Fremmøde:  
På repræsentantskabsmødet var 16 af foreningens 53 medlemmer repræsenteret.  
 
1. Valg af dirigent  
Pia Lyngdrup Nedergaard, ØsterBO, blev valgt som dirigent.  
Niklas Jarnit, AlmenNets sekretariat, blev valgt som referent.  
 
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.  
 
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse  
AlmenNets formand, Steen Ejsing, gav et overblik over foreningens virke i år og gav et indblik i året der 
kommer.  
Beretningen blev godkendt.  
 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse  
Regnskabet for 2021 blev gennemgået af Niklas Jarnit, AlmenNets sekretariat.  
Regnskabet blev godkendt.  
 
4. Forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse  
Budgettet for 2023 blev gennemgået af Niklas Jarnit, AlmenNets sekretariat  
Budgettet for 2023 blev godkendt.  
 
5. Behandling af indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag til behandling.  
 
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
Der var fire ledige bestyrelsespladser. Bestyrelsen anbefalede genvalg af Lone Zeeberg Nielsen, fsb, Ole 
Nielsen, Boligselskabet Sct. Jørgen og Pia Lyngdrup Nedergaard, ØsterBO, samt anbefalede Rasmus 
Jessing, KAB til en ledig bestyrelsesplads.  
  
Lone Zeeberg Nielsen blev valgt for 2 år. 
Ole Nielsen blev valgt for 2 år.  
Pia Lyngdrup Nedergaard blev valgt for 2 år. 
Rasmus Jessing blev valgt for 2 år. 
 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år  
Der var to suppleantposter ledige. Bestyrelsen anbefalede Kristian Würtz, Brabrand Boligforening og Stefan 
Vestergaard, ALFABO til de ledige bestyrelsespladser.  
 



Kristian Würtz blev valgt for 1 år.  
Stefan Vestergaard blev valgt for 1 år.  
 
8. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor  
Bestyrelsen indstillede genvalg af Ernst & Young.  
Ernst & Young - blev valgt som revisor for 1 år.  
 
9. Eventuelt  
AlmenNets formand, Steen Ejsing takkede Rolf Andersson for sine mange års arbejde i AlmenNets 
bestyrelse, herunder 7 år som formand for foreningen.  


