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Ekstraordinært repræsentantskabsmøde  

den 10. september 2020, kl. 17.00   

Fælleshuset, Firkløverparken 70. 2625 Vallensbæk 

 

 

Tilstede Katja Lindblad, Preben Suhr Andersen, Lone Christiansen, Helle Gimlinge, 

Linda Nyland Laursen, Peter Allan Hansen, Thomas Lund, Lene Lykke Sø-

rensen, Claus Weichel, Else Pedersen Nielsen, Stig Christiansen, Karin Dy-

bæk, Flemming Wind Lystrup, Hanne Witschas, Lise Rydendahl, Yvonne 

Pedersen, Peder Kornum og Gert Ehrhorn 

Afbud Thomas Rath 

Administration Jan Spohr 
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1. Forslag til vedtægtsændring 

Organisationsbestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 4 stk. 2, således at det fremgår, 

at der fremover udpeges 2 medlemmer med særlig indsigt. Samtidig reduceres antallet af 

medlemmer valgt til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere til 5 mod nu 6. Bebo-

erne har fortsat flertal i organisationsbestyrelsen. 

 

Indstilling 

Repræsentantskabet godkender ovenstående ændringer i ”Vedtægter for Vallensbæk Bolig-

selskab” 

 

 

Efter ændringen vil § 4 stk.2 - 1. afsnit have følgende ordlyd: 

 

”Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentant-

skabet vælger 5 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og dis-

ses myndige husstandsmedlemmer. Herudover udpeges 2 medlemmer af kommunalbe-

styrelsen. Repræsentantskabet udpeger tillige 2 medlemmer med særlig indsigt.” 

 

Resterende afsnit i § 4 stk. 2 bibeholdes uændret. 

 

Ændringen træder i kraft umiddelbart. 

 

Da der er tale om en vedtægtsændring kræves deltagelse af 2/3 af repræsentantskabsmedlem-

merne, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

2. Eventuel udpegning af medlem med særlig indsigt 

Såfremt repræsentantskabet godkender vedtægtsændring, som behandlet under dagsorde-

nens punkt 1, skal repræsentantskabet udpege et ekstra medlem med særlig indsigt til orga-

nisationsbestyrelsen for Vallensbæk Boligselskab. 

 

Organisationsbestyrelsen indstiller Katja Lindblad som medlem med særlig indsigt. 
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Indstilling 

Indstilling: Repræsentantskabet godkender ovenstående ændringer i ”Vedtægter for Vallens-

bæk Boligselskab” 

 

3. Eventuelt valg af medlem til organisationsbestyrelsen 

Dette punkt bortfalder hvis organisationsbestyrelsen godkender vedtægtsændringen jf. dags-

ordenens punkt 1. 

Indstilling 

Repræsentantskabet vælger et medlem til organisationsbestyrelsen blandt boligorganisatio-

nens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. 

 

Organisationsbestyrelsen vælger nyt medlem af organisationsbestyrelsen, idet Katja Lindblad 

har meddelt, at hun fraflytter Vallensbæk Boligselskab, og således ikke længere opfylder kra-

vene til at være blandt de 6 medlemmer valgt til bestyrelsen blandt boligorganisationens bo-

liglejere. 

 

4. Eventuelt 

 


