GLOSTRUP BOLIGSELSKAB
Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup
Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15

9. maj 2019
Repræsentantskabsmøde 2019
I overensstemmelse med vedtægterne for Glostrup Boligselskab indkaldes hermed til ordinært
repræsentantskabsmøde
tirsdag den 11. juni 2019
Årets repræsentantskabsmøde afholdes i aktivitetshuset Paraplyen, Østre Lindeskov 251, 2600 Glostrup,
med følgende program:

Fra kl. 17.00

Sandwich

Kl. 17.30

Repræsentantskabsmøde 2019
1. Konstituering af mødet
a) Godkendelse af forretningsorden for mødet
b) Valg af dirigent
c) Valg af stemmeudvalg
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2018 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for 2020
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor

Forslag fra repræsentanterne, der ønskes optaget til behandling under dagsordenens § 4, skal i.h.t.
vedtægterne fremsendes til Glostrup Boligselskab senest 2 uger før mødet - den 28. maj 2019.
Herefter vil repræsentanterne få tilsendt forvaltningsrevision, beretning, regnskab, budget og
eventuelt indkomne forslag.
Hver afdelingsbestyrelse kan deltage med det antal repræsentanter, der fremgår af vedtægternes
§ 5. Hvor et afdelingsbestyrelsesmedlem er valgt ind i organisationsbestyrelsen, deltager vedkommende som organisationsbestyrelsesmedlem, og afdelingsbestyrelsen kan deltage med en suppleant. I disse tilfælde er der sendt en ekstra indkaldelse til afdelingsbestyrelsens formand, som bedes
overdrage indkaldelsen til den pågældende suppleant.
Øvrige suppleanter kan deltage, men har ikke stemmeret.
Tilmelding/afmelding til repræsentantskabsmødet venligst senest den 28. maj 2019
til sekretær Annette Strate e-mail as@gb.dk eller telefon 43 20 24 38.
Ved tilmelding bedes du oplyse, om du ønsker at modtage materialet i papirform.
Venlig hilsen
Bitten Matthiesen
formand

Claus Krag
direktør

Bestyrelsens forslag til

Forretningsorden
for afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde

i Glostrup Boligselskab
1.

Mødet gennemføres med en dagsorden i.h.t. vedtægternes § 6, stk. 1 suppleret med temadrøftelser som
angivet i indkaldelsen og vedlagte program.

2.

Repræsentantskabet vælger en dirigent, som skal lede forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påse, at vedtægterne overholdes.

3.

Repræsentantskabet vælger et stemmeudvalg, som skal bistå dirigenten ved afstemningerne. Antallet af
stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten.

4.

Administrationen udarbejder et referat af de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger.
Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

5.

Enhver repræsentant har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der
ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før repræsentantskabsmødet. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet.

6.

Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den
afdeling vedkommende repræsenterer. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabet
måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter
at debatten om det pågældende punkt er afsluttet.

7.

Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning.

8.

Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Der kan således ikke stemmes ved
fuldmagt. Hvis dirigenten fastsætter det, eller når 1/3 af repræsentanterne forlanger det, skal afstemningen
være skriftlig. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. Herudover afgør
dirigenten afstemningsformen.

9.

Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af
repræsentanterne er mødt, og 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, og på dette møde kan
forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

10.

Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme.

11.

Valgbare til bestyrelsen er boligorganisationens lejere, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer.

12.

Formand og næstformand vælges af repræsentantskabet. Enten formand eller næstformand skal være beboer i boligorganisationen.

13.

Ved valg af formand eller næstformand gælder, at såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.

14.

Hvis 2 kandidater foreslås til formands- eller næstformandsvalget, vælges den, der ved skriftlig afstemning
opnår flere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer,
foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning.

15.

Hvis flere end 2 kandidater foreslås til formands- eller næstformandsvalget, og ingen kandidater ved første
skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer.

16.

Valg af beboerrepræsentanter til organisationens bestyrelse, jf. § 11, stk. 1 i vedtægterne, foretages efter
indstilling fra et medlem af repræsentantskabet. Ved valg skal det jf. § 6, stk. 4 sikres, at ingen af de to
driftsområder er repræsenteret med mindre end to pladser.

17.

Ved valg af beboerrepræsentanter til organisationsbestyrelsen gælder, at stemmesedlen skal indeholde
forskellige navne på det antal kandidater, som skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig.

18.

Administrationen medbringer stemmesedler, der skal anvendes ved afstemningerne.
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