
13.01.2022   

 

TIL BEBOERNE I AFDELING 19 – SKØDSTRUP 

I henhold til vedtægterne i Østjysk Bolig indkaldes beboerne hermed til ekstraordinært afdelingsmøde i 
Afdeling 19 – Skødstrup   

 

TORSDAG DEN 10. FEBRUAR 2022 KL. 18-19, SKØDSTRUP SOGNEGÅRD, KIRKEPLADSEN 2  

 

Dagsorden: 

1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 
 

2 Valg af dirigent 
 

3 Valg af stemmeudvalg 
 

4 a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år 
b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år 
c. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år 
d. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

 
5 Eventuelt 

 
 

VEL MØDT!  
VENLIG HILSEN AFDELINGSBESTYRELSEN I AFDELING 19 – SKØDSTRUP 

 

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 10. februar 2021: 

Navn Titel Valgperiode  Bemærkning 
Lasse Rønberg Formand 2021-2023  Fraflytter afdelingen 
Poul Smidt Medlem 2021-2023   
Thomas Pallesen Medlem 2021-2022   
     

 
Baggrund for denne indkaldelse: 
Formanden for afdelingsbestyrelsen fraflytter afdelingen pr. 1. april 2022, og derfor skal der vælges en ny  
formand. Desuden er der kun to medlemmer af bestyrelsen tilbage, og der skal være mindst tre, for at  
bestyrelsen er levedygtig. 
 
Når der er valgt ny bestyrelse, skal denne hurtigst muligt desuden vælge et medlem til Østjysk Boligs  
repræsentantskab, da det tidligere medlem har trukket sig. 
  



13.01.2022   

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling 
 

1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 
a. Bestyrelsen har indbudt til ekstra ordinær generalforsamling, da flere ikke længere har 

mulighed for at være en del af bestyrelse 
b. Der var til mødet mødt 5 lejemål op. Det lave antal kan skyldes corona 

 
2. Valg af dirigent 

a. Dette varetog formand Lasse Rønberg 
 

3. Valg af stemmeudvalg 
a. Med det lave antal af fremmødte blev der vurderet at der ikke var behov for et 

stemmeudvalg 
 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og repræsentantskabet 
a. Der var ingen der ønskede at stille op til bestyrelsen 

i. Derved er antallet af medlemmer i bestyrelsen under det krævede 3, må 
bestyrelsen erklære sig ikke levedygtig 
 

b. Uden en bestyrelse til at udpege en repræsentant til repræsentantskabet – Er denne post 
ikke længere besat i afdeling 19 
 

5. Eventuelt 
a. Bestyrelsen vil på det kraftigste anbefale beboerne i afdeling 19, at arbejde på at få 

genetableret bestyrelsen ved det næstkommende afdelingsmøde arrangeret af 
ØB/Organisationsbestyrelsen. For igen at have en indvirkning i egen afdeling 
 

b. Bestyrelsen anbefaler samtidig at der kunne findes en beboer der vil melde sig som 
repræsentantskabet frivilligt, som bestyrelsen kan udpege inden dennes ophør d. 31. marts 
 

c. Bestyrelsen ønsker at henvise til dennes seneste referat af d. 18. januar, for at sikre at disse 
aktionspunkter vil blive diskuteret på næstkommende afdelingsmøde 
 

d. Bestyrelsesmedlem Thomas Pallesen har meddelt bestyrelse af han ønsker at trække sig fra 
bestyrelsen med virkning fra d. 31. marts 


	Referat fra ekstra ordinær generalforsamling

