
 8. november 2018 

 

 

 
Til repræsentantskabet for 

Brøndby Boligselskab 
      

 
I henhold til vedtægtens § 7, stk. 2 og med henvisning til beslutning i 

organisationsbestyrelsen, afholder Brøndby Boligselskab ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde, i henhold til ønske og godkendelse af OB den 5 
november 2018: 

  
 

Torsdag den 29. november 2018 kl. 18:00 i  
Perlen, Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand 

 
Med følgende dagsorden:  

 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 
3. Valg af stemmeudvalg 

4. Beslutning om vedtægtsændringer § 6, stk. 1, nr. 4. 
 

 

Generelt orientering: 
 

Forslag om ændring af vedtægterne kan kun vedtages, hvis 2/3 af 
repræsentant-skabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer 

er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger. På dette møde kan 

forslaget vedtages, uanset antallet af fremmødte, hvis 2/3 af de afgivne stem-
mer er for forslaget. 

 
Der bliver serveret kaffe og kage og drikkevarer på mødet. 

 
S.U. senest mandag den 26. november 2018 kl. 12.00 til bb@lejerbo.dk 

  
 

Med venlig hilsen 

Forretningsfører 
 

 
Kenn E. Hansen 
 

 
 
 



 8. november 2018 

 

 
 

 

Brøndby Boligselskab ønsker en tydeliggørelse af at det årlige 

organisationsbudget bliver godkendt på det ordinære repræsentantskab. 

 

Af normalvedtægten § 6, stk. 4 følger det, at repræsentantskabet 

godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning samt i 

henhold til § 6, stk. 5, godkender afdelingernes regnskaber. Budgettet er 

ikke anført som en godkendelsesopgave for repræsentantskabet. 

 

Vedtægternes § 6, stk. 1. Bestemmelsen er sålydende:  

 
§ 6. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 6 måneder efter 

regnskabsårets afslutning. Dagsordenen for mødet skal omfatte følgende punkter:  

1) Valg af dirigent.  

2) Valg af referent.  

3) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det 

senest forløbne år.  

4) Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med 

tilhørende revisions-beretning og forelæggelse af budget.  

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.  

7) Valg af revisor.  

8) Eventuelt. 
 

Vedtægternes § 6, stk. 1, nr. 4. Bestemmelsen ændres fra/til:  

 
Ændres fra: 
4) Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab 

med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget. 
 

Ændres til: 
4) Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab 

med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af organisationsbudget 
samt godkendelse heraf. 

 
 


