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8. maj 2019

INDKALDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B
Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i Boligforeningen 3B
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 17.00
KAB I Studiestræde 38 I 1455 København K
Vi byder på en sandwich ved mødets start, og afslutter mødet med en let anretning.
Der er registrering samt udlevering af stemmesedler i Kirkesalen fra kl. 16.30.
Dagsorden
1) Valg af dirigent.
2)

Valg af stemmeudvalg.

3)

Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet.

4)

Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen
for det senest forløbne år. Beretning sættes til afstemning.

5)

Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.

6)

Behandling af eventuelt indkomne forslag.

7)

Valg af næstformand.

8)

Valg af 4 organisationsbestyrelsesmedlemmer for to år og valg af 1 organisationsbestyrelsesmedlem for et år.

9)

Valg af 4 suppleanter for ét år.

10) Valg af særligt udpeget organisationsbestyrelsesmedlem.
11) Valg til KAB’s repræsentantskab.
12) Valg af revisor.
13) Delegering af kompetencer.
14) Eventuelt.
Husk at tilmelde dig
Af hensyn til de praktiske forberedelser bedes du tilmelde dig ved at sende en e-mail til
tilmelding3b@kab-bolig.dk med navn, afdeling og om du deltager i spisningen senest søndag den
2. juni eller ved at ringe på 38 38 19 12. Husk at skrive ”Tilmelding repræsentantskabsmøde 3B” i
emnefeltet på mailen.

VEND

→

Forslag
Ønsker du at få et forslag på dagsordenen, skal det sendes så hurtigt som muligt og senest torsdag d. 23. maj klokken 12 til Matilde Agner Pedersen i Kundecenter 3B i KAB på e-mail
magp@kab-bolig.dk. 3B sender forslag ud senest en uge før repræsentantskabsmødet sammen
med det øvrige materiale.
Stil op til organisationsbestyrelsen
Ønsker du at stille op til organisationsbestyrelsen, må du meget gerne oplyse os om dette, når du
tilmelder dig. Det er også muligt at stille op på selve mødet.
At være medlem af organisationsbestyrelsen er et stort ansvar, og kræver meget af dig.
• Du skal møde op til omkring 10 organisationsbestyrelsesmøder om året, som kræver en del
forberedelse. Herudover er der også omkring 5 udvalgsmøder, hvor man forbereder sager til
organisationsbestyrelsen. Møderne finder sted efter almindelig arbejdstid.
• Du kommer til at være med til at præge boligudviklingen i hovedstadsområdet.
• Du er ansvarlig for en virksomhed med en omsætning på over en milliard kroner og omkring
200 ansatte.
• Du skal være bindeled mellem organisationsbestyrelsen og en række afdelinger som kontaktperson. Du skal bruge halvdelen af din tid som organisationsbestyrelsesmedlem som kontaktperson og en del mødeaktivitet må medregnes.
• At være organisationsbestyrelsesmedlem i 3B er din vigtigste bibeskæftigelse.
Hvis du stiller op, kan du blive præsenteret i den valgavis, der sendes ud en uge før repræsentantskabsmødet. For at komme med i valgavisen skal du senest torsdag den 23. maj klokken 12
sende en kort, motiveret tekst om, hvorfor du stiller op samt navn og telefonnummer til Matilde Agner Pedersen i Kundecenter 3B i KAB på e-mail mapg@kab-bolig.dk.
Mandag den 20. maj kl. 17-18 vil der være en professionel fotograf i KAB, hvis du vil have taget et
portrætfoto til valgavisen. Skriv gerne, om du ønsker et portrætfoto, når du sender din opstillingstekst til valgavisen.
Kom og mød kandidaterne
Du kan møde kandidaterne til organisationsbestyrelsen og stille spørgsmål til dem på et valgmøde
der holdes den 4. juni kl. 17-18 i KAB (Billedsalen).
Vel mødt!

Steffen Morild
Formand

Jonas M. Cohen
Kundechef
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