Fredericia, den 8. maj 2018

I henhold til boligorganisationens vedtægter § 7 indkaldes der hermed til ordinært
Repræsentantskabsmøde
torsdag, den 14. juni 2018 kl. 17.30
på Restaurant Oven Vande Ved Volden, Norgesgade 4, 7000 Fredericia.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmeudvalg.
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for
det forløbne år.
Endelig godkendelse af årsregnskab 2017 og forelæggelse af budget for
boligorganisationen for år 2019 v/regnskabschef Lars Møllnitz.
Behandling af eventuelt indkomne forslag. Forslag skal være indsendt til
hovedbestyrelsen 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde.
Forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet.
Valg af næstformand for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Karin Engholm afgår efter tur og er villig til genvalg som
menigt bestyrelsesmedlem.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Kurt Dahl afgår efter tur og er villig til genvalg. Kurt Dahl
opstiller som kandidat til valg til næstformand for 2 år.
Valg af 3 suppleanter.
Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller Deloitte.
Eventuelt

Regnskab, budget m.m. eftersendes sammen med eventuelle forslag til mødet.

Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi dig tilmelde dig på
vedhæftede talon, om du deltager i middagen kl. 17.30. Mødet starter
kl. 19.15. Under mødet vil der blive serveret en let dessert samt
kaffe/the.
Repræsentantskabsmødet afsluttes med foredrag ved Niels Ole
Frederiksen – ”Født i Horsens Tugthus”

Med venlig hilsen

Erik Bennedsen
bestyrelsesformand
Tilmeldingen kan afleveres til boligbutikken, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia
eller mailes til teknisk sekretær Karina Skarnvad - ks@boli.nu
Tilmelding senest den 28. maj 2018

1

Tilmelding til ordinært repræsentantskabsmøde

torsdag, den 14. juni 2018 kl. 17.30

på Restaurant Oven Vande Ved Volden
Norgesgade 4,
7000 Fredericia.

□

Jeg ønsker at deltage i mødet fra kl. 17.30.

□

Jeg ønsker at deltage i mødet fra kl. 19.15.

Navn:

_____________________________________________________

Adresse:

___________________________________________________

Dato

Underskrift

Foredrag efter afslutning af det ordinære Repræsentantskabsmøde:
Tilmelding senest

den 27. maj 2015.

Foredragsholder Niels Ole Frederiksen er vokset op i Horsens Tugthus og vil fortælle os om sin
opvækst og om de fanger han som barn kom i kontakt med og som blev kaldt landsforrædere og
Hipo-folk.
Også den berømte legendariske udbryderkonge Carl August Lorentzen, som undveg gennem
en 18 meter lang tunnel, skal vi høre om.
Carl August Lorentzen skrev på en lap papir over indgangen til tunellen:
”Hvor der er en vilje, er der en vej”

Tilmeldingen kan afleveres til boligbutikken, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia
eller mailes til teknisk sekretær Karina Skarnvad - ks@boli.nu
Tilmelding senest den 28. maj 2018

