Vejen, den 25. juni 2020

I håb om og under forudsætning af, at vi må samles i større forsamlinger i august måned, indkalder
vi hermed til repræsentantskabsmøde i A. B. Vejen Byggeselskab.
I henhold til vedtægternes §7 indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde, der
holdes på Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 i Vejen

tirsdag den 18. august 2020 kl. 18.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Valg af mødesekretær
2. Aflæggelse af boligorganisationsbestyrelsens årsberetning
3. Endelig godkendelse af årsregnskaber med tilhørende revisionsberetning for 2019, samt
forelæggelse af budget for 2020
Der udsendes årsregnskab for boligorganisationen senest 8 dage før mødet.
Kopi af årsregnskab for samtlige afdelinger kan rekvireres ved henvendelse til kontoret.
4. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til
organisationsbestyrelsen/kontoret senest den 4. august 2020

5. Valg af 2 medlemmer til boligorganisationsbestyrelsen
Grete Noes og Marcelo Mendoza er på valg – modtager genvalg
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Efter de ordinære repræsentantskabsmøde og inden middagen, vil der være et kort indlæg, på ca.
20 minutter. Her kigger vi tilbage på workshoppen fra februar 2020 om visioner og de 17
verdensmål. Arbejdet har siden været ramt af Covid-19, hvorfor afdelingsbestyrelsernes videre
arbejde formentligt nok har været sat lidt på stand by. Derfor kommer Bovias
Kommunikationsdesigner Lene Jæger og giver en hurtig genopfriskning og lidt nyt energi, så I kan
komme videre i visions arbejdet og arbejdet med de 17 verdensmål.
Husk – de originale regnskaber skal underskrives på kontoret. Er du forhindret i at deltage i mødet,
kan regnskaberne underskrives i kontorets åbningstid efter aftale.

Da repræsentantskabsmødet og afdelingsmøderne i år, ligger i samme periode, vil det betyde at
der kan ske udskiftning i afdelingsbestyrelserne inden repræsentantskabsmødet.
Indkaldelse til repræsentantskabsmødet er gældende for siddende repræsentantskab
den 18. august 2020.

Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding pr. tlf. 75 36 08 44 eller via email: vejen@bovia.dk senest tirsdag den 11. august 2020

Med venlig hilsen
A.B. VEJEN BYGGESELSKAB
Leif Nielsen

