
Endelig dagsorden 
Ordinært repræsentantskabsmøde i Hobro Boligforening 

 
 

Mødedato:  tirsdag den 14. juni 2022 
 

Mødetidspunkt: 17.00 

 
Traktement:   Smørrebrød, øl og vand. Kaffe og småkager. 

 
Mødested:  Smedevej 28 (selskabslokalet), 9500 Hobro 

 
Dagsorden: 
 

1. a. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår ejendomsinspektør Mikkel Poulsen. 
 
b. Valg af stemmeudvalg 
 

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning 
Skriftlig årsberetning er tilgængelig på www.hobroboligforening.dk 
 

3. Godkendelse af Hobro Boligforenings årsregnskab for 2021 med revisors påtegning samt forelæggelse af 
budget for 2023 
Årsregnskab med revisors påtegning samt budget er tilgængelig på www.hobroboligforening.dk 
 

4. Behandling af evt. indkomne forslag, skal indsendes senest 2 uger før mødet (den 31. maj)  
Bestyrelsen foreslår at repræsentantskabet delegerer kompetencen til bestyrelsen, jf. vedtægternes §8 
stk. 4 nævnte områder. 

 
Anledning: 
Repræsentantskabet besluttede at delegere kompetencen på det ordinære repræsentantskabsmøde den 10. 
august 2020.  
 
Da der fortsat er mange igangværende forslag til byggesager, herunder helhedsplaner, som kræver at der 
kan træffes ”hurtige” beslutninger, foreslår bestyrelsen at man viderefører beslutningen. 
 
Hobro Boligforenings vedtægter indeholder under kapitel 3 Boligorganisationens ledelse – 
Repræsentantskabet §8 Stk. 4 følgende:  
 
Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende 
forhold vedrørende afdelingerne:  
 

1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.  
2. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.  
3. Grundkøb.  
4. Iværksættelse af nyt byggeri.  
5. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. §21, stk. 2.  
 

Stk. 5 Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de i stk. 4 nævnte 
områder til boligorganisationens bestyrelse.  
 
Stk. 8 Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af 
boligorganisationens bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet. 
 



5. Valg af formand for 2 år. 
Ole Bech er på valg. 
Ole Bech modtager genvalg. 
 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 
Didde Lykke Hansen og Bjarne Bugge Petersen er på valg 
Didde Lykke Hansen og Bjarne Bugge Petersen modtager begge genvalg. 
 

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år  
Anni Skarsholt Jørgensen og Malene Mygdal Estrup er på valg. 
 

8. Valg af revisor 
Bestyrelsen indstiller valg af BDO som revisor for 2022. 
 

9. Eventuelt 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Ole Bech 
Formand 
 


