
Boligforeningen HVIDOVREBO 
Stationsparken 24, 2. th., 2600 Glostrup  
Tlf. 43 42 02 22 - Fax 43 42 02 21  E-mail fa09@fa09.dk - CVRnr. 31 35 60 16 
Åbningstid – mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00 
 
 

 

1 

  Hvidovre, den 18. maj 2018 
  
 
Referat  Den 17. maj 2018 
 
 HVIDOVREBO 
Mødeart: Ekstraordinær generalforsamling Mødested:  
Afdeling:  Afd. 4s fælleshus ”Stævnen” 
Mødetid kl. 19.00  
 
Deltagere: 30 - Der var 26 lejemål repræsenteret 
 
Gæster: 
Jesper Kruuse Jacobsen FA09 
 
 
Dagsorden: 
 
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 2. Godkendelse af forslag fra organisationsbestyrelsen. 
 

 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Palle Christensen blev valgt som dirigent. 
Jesper Kruuse Jacobsen FA09 blev valgt som referent. 
Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af: Hanne Afd 4 og Christel afd 8.  
 
Dirigenten oplyste, at på den ordinære generalforsamling blev forslag om vedtægtsæn-
dring enstemmig vedtaget. Ifølge vedtægternes §9 skal der afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling inden 2 uger efter den ordinære generalforsamling for at ændre i ved-
tægterne. På denne generalforsamling vil forslaget blive godkendt, såfremt 2/3 af de 
fremmødte stemmer for forslaget.  
 
Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling var omdelt og tilgængelig på Hvid-
ovreBo hjemmeside den 9. maj 2018. 
 
Dirigenten konstaterede derfor, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt ind-
varslet. 
 

 

 

2. Godkendelse af forslag fra organisationsbestyrelsen 
Dirigenten informerede de tilstedeværende om følgende: 
Forslaget omhandler vedtægternes §10, stk. 3 hvori der ønskes tilført punkt 5. 
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Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være: 
Pkt. 5)  Bolighavende ejendomsfunktionærer samt andre ansatte i HvidovreBo. 
 
Ligeledes vil vedtægterne §10 bliver udvidet med stk. 8 således: 
Stk. 8)  HvidovreBos ansatte kan vælge en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. 
Medarbejderrepræsentanten har møde- og taleret under bestyrelsens møder, og skal 
fungere som talerør for de ansatte. Medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret og 
er underlagt de samme tavshedsforpligtelser som den øvrige bestyrelse. 
 
Dirigenten gik herefter til afstemning ved håndsoprækning med følgende resultat. 
 
Antal afgivne stemmer: 
 
For forslaget.  46 stemmer  
Imod forslaget.    0 stemmer 
Blanke stemmer.   6 stemmer   
 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede mødet.  
 
 
 
 
Referatet er godkendt af formand og dirigent. 


