138

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde
Mandag d. 6. december 2021 kl. 17.00 i Ingeniørforeningens Hus, IDA Conference, Kalvebod
Brygge 31-33,1780 København V
Møde nr. 36

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af Forretningsorden for repræsentantskabet
5. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste
forløbne år
6.

Endelig godkendelse af Bo-Vita regnskab for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 med
tilhørende revisionsberetning

7.

Forelæggelse af budget for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023

8.

Behandling af indkomne forslag:
Der er indkommet 3 forslag:
8.1 Forslag fra organisationsbestyrelsen til vedtægtsændringer-vedr. ændringer som følge
af ændring i normalvedtægter
Nuværende vedtægt §16
§16. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige
husstande i afdelingen senest 2 uger forud for det ordinære, obligatoriske afdelingsøde.
Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. § 14, stk. 4, udsendes endvidere det sidste
godkendte årsregnskab.
Ændringsforslag - §16
§ 16. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige
husstande i afdelingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet. Afholdes der ikke
regnskabsmøde, jf. § 14, stk. 4, udsendes endvidere det sidst godkendte årsregnskab.
8.2 Forslag fra Sheku Jalloh, Ryesgade - forslag til afstemning
1) Bo-Vita skal fortsat være fuldgyldigt medlem af BO-VEST til afstemning. Indstilling - vi
kommer til at miste indflydelse ved ikke at være fuldgyldigt medlem af BO-VEST.
2) Manglende inddragelse og åbenhed far organisationsbestyrelsens side overfor
afdelingerne - til debat.
8.3 Forslag fra Annette Kongebro - Skotlands Plads - vedr. ændringer som følge af
Normalvedtægter
Nuværende vedtægt § 11
Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. 2 medlemmer udpeges af
bestyrelsen, resten af bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentantskabet blandt
boligorganisationernes lejere og disse myndige husstandsmedlemmer.
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Samtidig med valg af medlemmer, vælges 2 suppleanter. Suppleanterne bliver 1. og 2.
suppleant i den rækkefølge, de er valgt. Derudover har bestyrelsen mulighed for at
udpege en 3. suppleant.
Ændringsforslag - § 11
Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Bestyrelsesmedlemmerne
vælges af repræsentantskabet blandt boligorganisationernes lejere og disses myndige
husstandsmedlemmer. Samtidig med valg af medlemmer, vælges 2 suppleanter.
Suppleanterne bliver 1. og 2. suppleant i den rækkefølge, de er valgt.
9. Valg af næstformand - valg for 2 år. Marianne Jørgensen er på valg.
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Jørgen Etwil er på valg.
11. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Youssef Senounou er på valg.
12. Valg af medlemmer til:
BL's 1. kreds
a) Bo-Vita har 24 pladser. Iflg. Vedtægternes § 6, stk. 3, går de 7 pladser til
organisationsbestyrelsens medlemmer og resten (17) vælges af repræsentantskabets
midte. Det foreslås, at man vælger de 2 suppleanter i organisationsbestyrelsen, og
herefter yderligere 15. Hvis der ikke er 15 kandidater, udpeger bestyrelsen, jvf.
vedtægternes §6, stk. 3, de sidste.
b) Administrationsorganisationens repræsentantskab
Bo-Vita har 16 pladser + 5 suppleanter. Iflg. vedtægternes §6, stk. 3, har
organisationsbestyrelsen de første pladser og resten vælges af repræsentantskabet.
13. Valg af revisor
14. Eventuelt

Referat:
Ad. 1 Valg af dirigent
Erik Bruhn blev foreslået og valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede mødet lovligt indkaldt og gyldigt. Der var 30 stemmeberettigede til
stede ved mødets åbning, dvs. der ikke er de 38 (2/3 af mulige), der skal til for at vedtage
vedtægtsændringer. Jan meddelte, at man i det lys trak forslaget om vedtægtsændringer, for ikke
at skulle stå med et ekstraordinært repræsentantskabsmøde midt under evt. skærpede covid
forhold. Jan opfordrede Anette Kongsted til også at trække sit forslag. Anette ville ikke trække sit
forslag.
Ad. 2 Valg af referent
Steffen Boel Jørgensen
Jalloh anmodede om et grundigt referat, men referenten kunne sige, at der blev lavet et
beslutningsreferat og ikke et forhandlingsreferat. Anette mente ikke, at hun havde fået en
rettelse til sidste års referat, det får hun.
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Ad. 3 Valg af stemmeudvalg
Troels (Adm), Niels (Adm) og Fitan (DGT)
Ad. 4 Godkendelse af Forretningsorden for repræsentantskabet

Spørgsmål fra bl.a. Anette. Svar fra Jan. Godkendt ved håndsoprækning med 21 for og ingen
imod.
Ad. 5. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det
seneste forløbne år

Jan lagde ud om kom bl.a. ind på de seneste lovtiltag og situationen omkring
parallelsamfundspakken for Den Grønne Trekant og Mjølnerparken. Steffen fortalte derefter om
den nye administrationsaftale.
Derefter fortalte Marianne om beredskabet, bæredygtighed ift. dispositionsfonden samt loyalitet
ift. Bo-Vita i f.eks. Bo-Vests repræsentantskab.
Jørgen fortalte om revision af beboerdemokratistrategi og Anders om strategi om bæredygtighed
og biodiversitet. Endelig fortalte Sisse om frivillighedsarbejdet i Beredskabet.
Jan lavede en kort opsummering.
I debatten spurgte Jalloh til Den Grønne Trekant og deres situation. Jan svarede.
Rene spurgte til biodiversitet og fortætning - Steffen svarede
Jannie spurgte til 9. klasse til alle - Grete og Jan svarede.
Anita spurgte til biodiversitet på flade tage - Anders svarede.
Tina spurgte til drift og biodiversitet-Anders og Steffen svarede
Aslam spurgte til købesum og tidsplan for godkendelse af salg-Jan kunne og ville ikke svare på
købesum (aftale med køber om ikke at røbe købesum), men uddybede tidsplanen - som er
usikker.
Jalloh spurgte til sammenhæng til den verserende sag mod ministeriet-Jan og Steffen svarede
Anette spurgte til beboerdemokratisk strategi, ordet er frit møder, spørgeskemaer, om
budgetstrategi (forslag om kursus), fordelingsnøgler, røde afdelinger. Troels, Steffen og Jan
svarede.
Jalloh nævnte at beredskabet virker hos ham og spurgte om Steffen stadigvæk mener at
ghettoloven er sjusket og brutal. Steffen bekræftede og Jalloh spurgte til hvad der mentes med
loyalitet, Marianne svarede.
Aslam fremhævede, at han ikke havde talt imod administrationsaftalen og spurgte om han kunne
få fordelingsnøgler-Troels mente at det kunne han godt, med forbehold for lønoplysninger.
Anette spurgte til hvad det nye er i budgetstrategi, Troels og Steffen svarede (målsætninger).
Anette spurgte til formulering i budgetstrategi - Troels svarede.
Bodenhoffs PI spurgte til om man ikke kunne låne i stedet for at henlægge. Steffen og Ulrik
svarede. Ulrik uddybede om forskellige emner.
Jalloh talte om BL og LLO.
Bent spurgte til vedligehold af bygning købt af kommunen, Troels svarede.
Anette spurgte til om der er fælles medarbejdere mellem Bo-Vita og Bo-Vest. Jan svarede
Anette spurgte til hvordan man beslutter sig i org.bestyrelsen, Jan svarede.
Anette spurgte til hvorfor vi bygger udenfor København, Jan og Sisse svarede.
Beretningen blev godkendt (ingen imod).
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Ad. 6 Endelig godkendelse af Bo-Vita regnskab for perioden 1. Juli 202019 til 30. juni 2021 med
tilhørende revisionsberetning med tilhørende revisionsberetning
Rasmus Nielsen forelagde punktet.
Aslam spurgte til side 456 om henlæggelser og hvilke fem afdelinger der er under 130 kr. Til side
452 (nybyggerier og opdeling). Rasmus, Jan og Revisor svarede.
Regnskab mv blev godkendt (ingen imod)
Ad. 7 Forelæggelse af budget for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023
Rasmus Nielsen forelagde budgettet.
Annette spurgte til udgifter til konsulentbistand, Steffen svarede
Jalloh spurgte til mindre bestyrelseshonorar, Rasmus svarede.
Annette spurgte til kontorholdsudgifter, Rasmus og Steffen svarede
Anette (den første) spurgte til besparelser på licenser, Ulrik svarede.
Anita spurgte til printere mv, Steffen svarede
Jalloh spurgte til retshjælp, Steffen svarede.

Ad. 8 Behandling af indkomne forslag:

Ad. 8.1 Forslag fra organisationsbestyrelsen til vedtægtsændringer - vedr. ændringer som følge
af ændring i normalvedtægter
Nuværende vedtægt §16
§16. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i
afdelingen senest 2 uger forud for det ordinære, obligatoriske afdelingsøde. Afholdes der ikke
regnskabsmøde, jf. § 14, stk. 4, udsendes endvidere det sidste godkendte årsregnskab.
Ændringsforslag - §16
§ 16. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i
afdelingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet. Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. § 14, stk.
4, udsendes endvidere det sidst godkendte årsregnskab.
Dette forslag blev trukket af bestyrelsen.

Ad. 8.2 Forslag fra Sheku Jalloh, Ryesgade
1) Bo-Vita skal fortsat være fuldgyldigt medlem af BO-VEST til afstemning. Indstilling - vi
kommer til at miste indflydelse ved ikke at være fuldgyldigt medlem af BO-VEST.
Jalloh spurgte om man var på vej ud af Bo-Vest, Jan og Steffen svarede udtrykkeligt nej, og Jalloh
trak sit forslag
2)

Manglende inddragelse og åbenhed fra organisationsbestyrelsens side overfor
afdelingerne -til debat.

Jalloh trak sit forslag, idet han havde fået vished om, at bl.a. Ordet er Frit møder genoptages.
Ad. 8.3 Forslag fra Annette Kongebro - Skotlands Plads - vedr. ændringer som følge af
normalvedtægter
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Nuværende vedtægt § 11
Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen,
resten af bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentantskabet blandt boligorganisationernes
lejere og disse myndige husstandsmedlemmer.
Samtidig med valg af medlemmer, vælges 2 suppleanter. Suppleanterne bliver 1. og 2. suppleant i
den rækkefølge, de er valgt. Derudover har bestyrelsen mulighed for at udpege en 3. suppleant.
Ændringsforslag - § 11
Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af
repræsentantskabet blandt boligorganisationernes lejere og disses myndige
husstandsmedlemmer. Samtidig med valg af medlemmer, vælges 2 suppleanter. Suppleanterne
bliver 1. og 2. suppleant i den rækkefølge, de er valgt.
Anette forelagde sit forslag.
Jan anbefalede at stemme imod forslaget.
Jalloh spurgte om Khadija fortsat vil være udpeget, Jan svarede at det afgøres ved
konstitueringen.
Anette spurgte til de udpegedes rolle i bestyrelsen, Jan og Steffen svarede.
Aslam nævnte Khadijas Rolle.
Anne foreslog at man sætter rammer
Katrine foreslog at de udpegede blev forelagt for repræsentantskabet
Jan syntes at det var en god ide at sætte nærmere rammer om de bestyrelsesudpegede og
lovede at man ville komme med forslag til næste repræsentantskab, herunder om et Advisory
Board til at rådgive bestyrelsen især i byggesager.
Susan spurgte til valgperiode, Jan svarede
Karin anbefalede at man har udpegede medlemmer.
John var principielt imod selvsupplerende bestyrelser.
Jalloh spurgte til forslag til næste år, Jan svarede ja
John (Bjergvænget) mente at man sagtens kunne komme med et forslag fremover.
Jalloh mente at man skulle ta' det op igen.
Steffen mente at man godt kunne komme med et forslag til næste rep.møde, der også indeholder
Advisory Board.
Anette trak sit forslag.

Ad. 9 Valg af næstformand - valg for 2 år. Marianne Jørgensen er på valg.
Marianne valgt uden modkandidater.
Ad. 10 Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer - valg for 2 år. Jørgen Etwil er på valg.
Jørgen genvalgt uden modkandidater.
Ad. 11 Valg af 2 suppleanter - valg for 1 år. Youssef Senounou er på valg
Youssef og Marna valgt uden modkandidater.
Ad. 12 Valg af medlemmer til:
Det blev med repræsentantskabets accept besluttet, at man tog pkt 12 b først.
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a) BL's 1. kreds
Bo-Vita har 24 pladser. Iflg. Vedtægternes § 6, stk. 3, går de 7 pladser til
organisationsbestyrelsens medlemmer og resten (17) vælges af repræsentantskabets
midte. Det foreslås, at man vælger de 2 suppleanter i organisationsbestyrelsen, og
herefter yderligere 15. Hvis der ikke er 15 kandidater, udpeger bestyrelsen, jvf.
vedtægternes §6, stk. 3, de sidste.
De valgte fra pkt. 12 b til Bo-Vest repræsentantsskab (se pkt 12 b) blev valgt til også at deltage i
BL's 1. kreds sammen med organisationsbestyrelsen. Bestyrelsen finder evt. resterende
b) Administrationsorganisationens repræsentantskab
Bo-Vita har 16 pladser + 5 suppleanter. Iflg. vedtægternes §6, stk. 3, har
organisationsbestyrelsen de første pladser og resten vælges af repræsentantskabet.
Bestyrelsen foreslog at man stemte på:
Mark
23 valgt
Rene
19 valgt
Nizar
19 valgt
Ibrahim 18 valgt
Anita
Ikke valgt
Leif
16 suppl
Karin
19 valgt
Marianne 13 suppl
Susan
16 suppl
Dan
ikke valgt
Erik
16. suppl
Anne
22 valgt
Tine
18 valgt
Anette 17 suppl
Aslam
ikke valgt

Ad. 13 Valg af revisor

Deloitte blev genvalgt med applaus.
Ad. 14 Eventuelt

Jannie bad om at tryksager ikke er på mørkegrøn, det er svært læseligt. Jan var enig.

Erik Bruhn
Dirigent
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