
 

30. oktober 2019 
 
 
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i BoliGrøn.  
Mødet indkaldes i henhold til vedtægternes § 9, stk. 2 
 
Mødeindkaldelsen er udsendt per mail til repræsentantskabet for BoliGrøn. Indkaldelsen er samtidig 
offentliggjort på boligafdelingens hjemmeside. 
 
Mødet afholdes onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00, Finkevænget 2, 4623 Lille Skensved (Ejby). 
 
Alle myndige boliglejere har adgang til mødet, dog har alene repræsentantskabsmedlemmerne stemmeret.  
 
Såfremt du ikke er med i repræsentantskabet, men ønsker at deltage, bedes du skrive til 
beboerdemokrati@bosj.dk og melde din deltagelse. Dette er nødvendigt for at kunne sikre et egnet lokale 
til afholdelse af repræsentantskabsmødet. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

 
2. Valg af Formand for organisationsbestyrelsen til og med repræsentantskabsmødet i år 2021 

 
På afdelingsmødet i Femkløveren d. 5. september 2019 meddelte Søren Kam, på det tidspunkt formand 
for organisationsbestyrelsen og medlem af afdelingsbestyrelsen i Femkløveren, at han ville træde ud af 
såvel organisationsbestyrelse som afdelingsbestyrelse med omgående virkning. 
 
På det efterfølgende møde for organisationsbestyrelsen den 26. september 2019 bød bestyrelsen 
velkommen til nu tidligere 1. suppleant til bestyrelsen Aase Jensen fra Bakkegårds Allé (Dråben) som 
nyt bestyrelsesmedlem. På samme møde besluttede bestyrelsen at indsætte næstformand Bent 
Johannessen som fungerende formand indtil et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 
punkterne valg af formand og valg af næstformand er afholdt. 
 
Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen. Repræsentantskabet vælger dermed også 
formand samt næstformand såfremt det viser sig nødvendigt at vælge en ny næstformand. 
 
Efter BoliGrøns vedtægter er myndige husstandsmedlemmer fra BoliGrøn valgbare til 
organisationsbestyrelsen. 

 
Steffen Sommer, Finkevænget 18 stiller op som valg til formand for organisationsbestyrelsen. 
 
Steffen Sommer er i dag medlem af organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsesmedlem i 
Femkløveren. 



 

 
 
Kandidater til organisationsbestyrelsen bedes inden mødet melde deres kandidatur til: 
beboerdemokrati@bosj.dk.  

 
Det indstilles til repræsentantskabet at vælge formand til organisationsbestyrelsen til og med 
repræsentantskabsmødet år 2021. 

 
3. Eventuelt valg af Næstformand for organisationsbestyrelsen 

 
Fungerende næstformand Bent Johannessen blev på repræsentantskabsmødet d. 28. maj 2019 valgt 
som næstformand i organisationsbestyrelsen til og med repræsentantskabsmødet år 2020. 
 
Bent Johannessen fortsætter gerne som næstformand for organisationsbestyrelsen. 
 
Bent er i dag også medlem af afdelingsbestyrelsen i Femkløveren. 

 
Vælges en anden end Bent Johannessen som formand fortsætter Bent Johannessen som næstformand 
indtil repræsentantskabsmødet år 2020. Bliver Bent Johannessen derimod valgt som formand skal 
vælges ny næstformand til og med repræsentantskabsmødet år 2020. 

 
Det indstilles til repræsentantskabet om nødvendigt at vælge en ny næstformand til 
repræsentantskabsmødet år 2020.  

 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
BoliGrøn 
 
 
Bent Johannessen 
Fungerende Formand 


