
Mødedato Onsdagden 6. apnl2O16 kl. 19.00

Deltagere: Repræsentanter 39 fremmødte
Administration Direktør René K. Rasmussen (RKR)

Regnskabschef Karen Mortensen (KM)
Andre Revisor Kristian Stenholm Koch (KSK)

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde 2016

Dagsorden

l. Valg af dirigent

Paw Andreassen (PA) blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet i henhold til vedtægterne, og
gennemgik dagsordenen.

Dagsorden blev godkendt.

Stemmeudvalg bestående af følgende blev nedsat:
Inga Salomonsen, af<l. 13

Bente Jensen, afrl. 13

Kirsten Nørskov, afd. 18

2. Valg af referent

Karen Mortensen (KM) blev valgt.

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetningo herunder forretningsførelsen, for det senest
forløbne år og fremlæggelse af forvaltningsrevision

Formand for boligorganisationen, Grethe Rasmussen (GR) aflagde organisations-
bestyrelsens årsberetning. Beretningen er udsendt til repræsentantskabet forud for mødet.

GR fremhævede AB's nybyggeri, afd.62 beliggende på Gødvad Enge samt udvidelsen af
ventelistefællesskabet med Silkeborg Boligselskab.

GR takkede for det gode samarbejde i såvel bestyrelse, repræsentantskab og administration.

Direktør René Kjær Rasmussen (RKR) afklarede spørgsmål til udbud af håndværkerydelser.

Beretningen blev godkendt.

RKR fremlagde forvaltningsrevision for 2015.
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4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, samt
fremlæggelse af budget

Kristian Stenholm Kock (KSK), Statsautoriseret revisor ved Revisionsinstituttet, fremlagde
og kommenterede boligorganisationens årsregnskab.

KSK uddelte stor ros til administrationen for det regnskabsmæssige arbejde og
forretningsgange i Arbej dernes Byggeforening.

KSK oplyste, at forvaltningsrevisionen ikke har givet anledning til bemærkninger.

KSK oplyste, at regnskabet er retvisende og at det ikke har givet anledning til bemærkninger
i revisionsprotokollen.

Herefter blev regnskab og budget godkendt.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Forslag skal være organisationsbestyrelsen i
hænde senest 2 uger før det ordinære møde.

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand for organisationsbestyrelsen.

På valg: Grethe Rasmussen.

Grethe Rasmussen blev genvalgt.

7. a.Yalg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen.

På valg: Poul Meisler.
Karen Rod Jensen.
Anders O. Sørensen.

Poul Meisler blev genvalgt.
Karen Rod Jensen blev genvalgt.
Anders O. Sørensen blev genvalgt.

b. Vatg af 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen.

Følgende repræsentanter stillede op :

John Sørensen, afd. 9 modtog 28 stemmer
Anna Lisa Petersen, afd. 16 modtog 17 stemmer
Jette Bisgaard, afd. 51 modtog 33 stemmer

l. suppleant:
2. suppleant:

Jette Bisgaard, afd. 5l
John Sørensen, afd. 9
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8. Valg af revisor

Revisionsinstituttet blev genvalgt

9. Eventuelt

Frit valg af TV-kanaler blev drøftet.
RKR orienterede om nyt lovforslag på området og om de muligheder/udfordringer, det
medfører for de almene beboere.

GR takkede for valget.
GR afsluttede mødet med tak til de fremmødte for et godt møde og ønsket om en god
sommer til alle.

Silkeborg, den 6. apri'l2016

Rasmussen
hNW

Paw Andreassen
Dirigent

Mortensen
Formand
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