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REFERAT 

ORDINÆRT 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
15.05.2018 

 

28 medlemmer af repræsentantskabet samt 7 medlemmer af organisationsbestyrelsen var 

fremmødt. I alt 35 stemmeberettigede. 

Der var afbud fra afdelingerne: 

- afd. 22 – Tanja Reiff 

- afd. 53 – Ole Rosendal 

- afd. 64 – Preben Steen 

- afd. 66 – Per Overgaard Pedersen 

Dagsorden jævnfør den udsendte standarddagsorden. 

ad punkt   1) Direktør Lars Emborg 

ad punkt   2) Overassistent Tove K. Christiansen 

ad punkt   3) Den udsendte skriftlige årsberetning og den supplerende mundtlige 

   årsberetning blev behandlet. 

   Repræsentantskabet godkendte enstemmigt begge beretninger 

ad punkt   4) Repræsentantskabet godkendte enstemmigt: 

  Regnskab 2017    

 Tilhørende revisionsprotokollat side 151-156 

 Budget 2018.   

ad punkt   5) Ingen indkomne forslag 

ad punkt   6) Udgår, idet formand og/eller næstformand først er på valg i 2019 

ad punkt   7) Udgår, jfr. ovenstående. 
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ad punkt   8) Louise Solheim Bojer  blev genvalgt for 2 år 

   Sofie Skau blev genvalgt for 2 år 

   Dorthe Froulund blev genvalgt for 2 år 

   Jan Mariager Jensen blev genvalgt for 2 år 

 

   Som suppleanter blev valgt følgende:  

    Søren Ranum 1.suppleant 

   Per O. Pedersen 2.suppleant 

   Klaus Larsen 3.suppleant 

ad punkt   9) Ernst & Young (EY), Aalborg blev valgt som revisor for år 2018. 

ad punkt 10) Louise Solheim Bojer, Sofie Skau, Dorthe Froulund og Jan Mariager Jensen 

   takkede for valget til organisationsbestyrelsen. 

    Formand Lars C. Larsen bød de fremmødte nyvalgte 

   repræsentantskabsmedlemmer velkommen med en buket blomster. 

Der blev stillet spørgsmål således: 

 

ad punkt  4)   Hanne Andersen – afd. 21 

     Kommenterede bemandingen i administrationen og spurgte ind til behovet 

     for flere ansatte. 

     LHE svarede – Der er taget højde herfor, med ny medarbejder ansat pr. 

     01.06.2018. Dette fremgår ligeledes af budgettet. 

ad punkt  10) Jørgen Aarlo Jensen – afd. 35 

    Kommenterede den store interesse for ”Stigsborg” projektet og efterlyste 

     mere information herom, som kunne formidles videre.    

                       LHE svarede – Forventer endelig godkendelse af Aalborg kommune til 

                       efteråret og afdelingen får beliggenhed ved siden af afdeling 7 – Ôsterled. 

    Hanne Andersen – afd. 21 

     Kommenterede beboernes vedligehold af haver generelt i afdelinger og  

       samarbejdet med afdelingsbestyrelsen herom. 

     LHE svarede - Orienterede om den ny persondataforordning, som medfører 

     nye forretningsgange med afdelingsbestyrelserne fremover. 
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     Keld Poulsen – afd. 44 

    Stillede spørgsmål om boligselskabet havde erfaringer med  etablering af 

                       stik til el-biler i afdelingen. 

      LHE svarede – Ingen erfaringer dermed, men kan etableres hvis der er 

                       P- pladser hertil og henviste i øvrigt til råderetsreglerne herom. 

  LHE orienterede om en planlagt 1 dags studietur til efteråret for bestyrelses-  

   og repræsentantskabsmedlemmer samt ansatte.  
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