18. maj 2022

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i BoliGrøn.
Mødet indkaldes i henhold til vedtægternes § 9.
Mødeindkaldelsen er udsendt per mail til repræsentantskabet for BoliGrøn.
Mødet afholdes onsdag den 15. juni 2022 kl. 18.00, i beboerlokalet, Parkvej nr. 55, 4140 i Borup Nord 1.
Alle myndige lejere i BoliGrøn har adgang til mødet, dog har alene repræsentantskabsmedlemmerne
stemmeret.
Er du ikke er en del af repræsentantskabet, men ønsker at deltage på mødet, bedes du senest fredag d. 10.
juni 2022 (og gerne før) skrive til formand for organisationsbestyrelsen Steffen Sommer på
sommermail@youmail.dk og melde din deltagelse.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år
3. Endelig godkendelse af årsregnskaber for år 2021 for afdeling Femkløveren og boligorganisationen
BoliGrøn, revisionsberetning, samt forelæggelse af budget 2022 v/ formand Steffen Sommer
4. Indkomne forslag.
Ifølge vedtægterne § 10 har ethvert repræsentantskabsmedlem ret til at få et angivet emne behandlet
på repræsentantskabsmødet.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være indsendt til bestyrelsen på mail
til formand Steffen Sommer på sommermail@youmail.dk senest onsdag den 1. juni 2022.
5. Valg af formand til Selskabsbestyrelsen
Nuværende formand er Steffen Sommer som blev genvalgt i år 2021 for to år. Der er dermed ikke
formandsvalg i år.
6. Valg af medlemmer til Selskabsbestyrelsen, inkl. valg/genvalg af næstformand
På valg for 2 år er:
Bent Johannessen (Næstformand), L. Solvejg Jensen og Aase Jensen.

I år 2023 er følgende på valg:
Steffen Sommer, Laurits Christiansen, Kate Faxø Kaspersen og L. Solvejg Jensen.
Repræsentantskabet bedes vælge 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt vælge/genvælge
næstformand.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Der bør vælges minimum 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor
Administrationen foreslår, at EY Assurance i København bliver genvalgt som revisor. Dette
revisionsfirma er tillige revisor for Boligselskabet Sjælland.
9. Eventuelt.
Endelig dagsorden med bilag udsendes per mail senest onsdag d. 8. juni 2021.
BEMÆRK VENLIGST.
Bekræft venligst din deltagelse på mødet eller afbud til samme ved at sende en mail til formand Steffen
Sommer på sommermail@youmail.dk.
På mødet vil blive serveret en sandwich og sodavand eller vand til alle deltagere.

Venlig hilsen
BoliGrøn

Steffen Sommer (Formand)

