INDKALDELSE

TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B
2017
Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i Boligforeningen 3B:

TORSDAG DEN 8. JUNI 2017 KL. 17.15

IDA Mødecenter I Kalvebod Brygge 31-33 I 1780 København V
Vi byder på sandwich ved mødets start og afslutter mødet med en let anretning.
Der er registrering samt udlevering af stemmesedler i vandrehallen fra kl. 16.00.

DAGSORDEN
1. Valg af to dirigenter
2. Valg af stemmeudvalg
3. Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
4. Boligpolitisk oplæg ved Københavns overborgmester Frank Jensen
5. 	Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen i det forløbne år. Beretningen sættes til afstemning
6. 	Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab
med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag
8. Valg af næstformand for to år
9. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer
10. Valg af fire suppleanter for et år
11. Valg af revisor
12. Delegering af kompetencer
13. Eventuelt
Ønsker du at få et forslag på dagsordenen, skal det sendes så hurtigt som muligt
og senest den 25. maj til Andreas Rohde på awro@3B.dk. Forslag sendes ud senest en uge før repræsentantskabsmødet sammen med øvrigt materiale.
Af hensyn til de praktiske forberedelser bedes du tilmelde dig på tilmelding@3b.
dk med navn og afdeling senest den 31. maj. Husk at skrive ”Tilmelding repræsentantskabsmøde” i emnefeltet.
Med venlig hilsen

Steffen Morild 					
Formand					

		

Morten Boje
Direktør

PRÆSENTATION AF KANDIDATER TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN
I lighed med sidste år afholdes et valgmøde på Havneholmen 21, 1561 København V,
torsdag den 1. juni kl. 17, hvor kandidaterne har mulighed for at præsentere sig.
Se venligst vedlagte invitation. Af hensyn til de praktiske forberedelser
bedes du tilmelde dig senest mandag den 29. maj på tilmelding@3b.dk med
navn og afdeling. Husk at skrive ”Tilmelding valgmøde” i emnefeltet.
Ønsker du at stille op til organisationsbestyrelsen, kan du blive præsenteret i en
”valgavis”, der sendes ud en uge før repræsentantskabsmødet.
Stiller du op til organisationsbestyrelsen, og vil du med i valgavisen, skal du senest
den 18. maj sende navn og telefonnummer til 3B, Andreas Rohde på awro@3B.dk.
Den 18. maj kl. 16.00 vil der også være en fotograf på Havneholmen 21, så hvis du
møder op her, kan du få taget et professionelt portræt til valgavisen.
For god ordens skyld: Det er naturligvis også muligt at stille op på selve
repræsentantskabsmødet.

3B’S ORGANISATIONSBESTYRELSE
Steffen Morild, Australiensvej (Formand)
Iris Gausbo, Hjortegården (Næstformand)
Jens Wenzel Andreasen, Måløv Park
Flemming Løvenhardt, Remisevænget Nord
Steen Egeberg, Prangerhuset
Martin Baden, Toftegård
Svend Dupont Larsen, Søbyvej
Dijana Dix Omerbasic, Dortheavej
Henrik Thorenfeldt, Måløv Park
Hans Jørgen Larsen, Hedelyngen
Ulrik Falk-Sørensen, Kløvermarken
Paul Larsen, 3B (medarbejdervalgt)
(medarbejdervalg i maj)
Dorthe Pelle Nielsen, 3B (medarbejdervalgt)
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