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Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Mandag d. 6. december 2022 Id. 17.00 i Ingeniørforeningens Hus, IDA Conference, Kalvebod Brygge 
31-33,1780 København V

Møde nr. 37

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år

5. Endelig godkendelse af Bo-Vita regnskab for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 med tilhørende 
revisionsberetning samt forelæggelse af budget for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2024

6. Behandling af indkomne forslag:
Der er indkommet 6 forslag:
6a) Forslag fra organisationsbestyrelsen til vedtægtsændringer - vedr. ændringer som følge af 
ændring i normalvedtægter

Nuværende vedtægt §5
§5, stk. 3, pkt. 2 - Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en 
forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation.

Ændringsforslag - §5
§5, stk. 3, pkt. 2 - Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en direktør, 
herunder af en almen administrationsorganisation.

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 afdelingsmøde. Afholdes der ikke 
regnskabsmøde, jf. § 14, stk. 4, udsendes endvidere det sidst 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.

6b) 4 forslag fra Erik Matzen - Den Gule Misundelse
1) Repræsentantskabet pålægger organisationsbestyrelsen at hæve den verserende retssag mod 

Planklagenævnet ved Østre Landsret (retssag BS-45294/2021-OLR, appelsag fra Københavns 
Byret, Bo-Vita mod Planklagenævnet), hvor der er berammet retsmøde til 20. marts 2023 (21. 
afdeling). Det indebærer, at Bo-Vita med denne beslutning skal anerkende dommen fra 
Københavns Byret og hurtigst muligt fjerne stålhegnet omkring den almene boligafdeling Det 
Hvide Snit, sådan at offentligheden får let adgang til at gå eller cykle langs kajområdet og kan 
gøre ophold for at nyde udsigten over Københavns Havn.
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2) Forslag om ændring af vedtægternes paragraf 7, st. 2, sådan at paragrafstykket starter som 
følger:
første sætning lyder:
"Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes i juni, hvor bestyrelsen redegør for status og 
udviklingen siden seneste ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen forelægger de 
beslutninger, som den har truffet, og repræsentantskabet drøfter herefter disse beslutninger og 
tager stilling til, om disse beslutninger kan godkendes af repræsentantskabet. Desuden holdes 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når bestyrelsen finder anledning til det, når et tidligere 
repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller..hvorefter stk. 2 fortsætter som det fremgår af 
gældende vedtægt, paragraf 7, stk. 2.

3) Eventuelt tredje forslag:
"Repræsentantskabet vedtager at mødes igen til juni 2023 for at tage stilling til løbende sager og 
beslutninger, som bestyrelsen har truffet siden ordinært repræsentantskabsmøde i december 
2022. Bestyrelsen pålægges at indkalde til dette møde i juni, bestemme tid og sted, og opsætte en 
dagsorden i overensstemmelse med repræsentantskabets beslutning. På mødet i juni giver 
bestyrelsen en redegørelse for status i selskabet og redegør for de trufne beslutninger. Derpå 
tager repræsentantskabet stilling til disse beslutninger.”

4) Repræsentantskabet beslutter herved, at et medlem af repræsentantskabet har ret til enhver tid at 
anmode organisationsbestyrelsen om en skriftlig redegørelse om forhold i den afdeling, som 
medlemmet er valg af. Bestyrelsen har herefter pligt til at svare medlemmet inden for rimelig tid.

6c) Forslag fra afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken v/formand M. Aslam
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer skal inviteres til deltagelse ved behandling af emner i 
Organisationsbestyrelsen fra den pågældende afdeling.

7. Valg af formand for 2 år - Jan Hyttel er på valg.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - Bente Fredhof og Anders Stange Jensen er på valg.

9. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

10. Valg af medlemmer til:

a) BO-VESTs repræsentantskab
Bo-Vita har 17 pladser + 5 suppleanter. Iflg. vedtægternes §6, stk. 3, har 
organisationsbestyrelsen de første 7. Det foreslås, at man vælger de 2 suppleanter i 
organisationsbestyrelsen og resten (8 pladser) vælges af repræsentantskabet.

b) BL’sl. 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.

11. Valg af revisor

12. Eventuelt
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Referat: Dato 05.01.2023

Ad. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede Erik Bruhn som dirigent, han blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede mødet lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.
Der var 43 stemmeberettigede til stede ved mødets åbning.

Ad. 2 Valg af referent
Bestyrelsen indstillede ledelseskoordinator Dorte Thorsen som referent, Dorte blev valgt uden 
modkandidater

Ad. 3 Valg af stemmeudvalg på 4.
Som stemmeudvalg blev valgt:
Johnny fra Bjergvænget 
Annette fra Kongelundsgården 
Ahmedfin Den grønne trekant 
Ibrahim fra Lukretiavej

Ad. 4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste
forløbne år.

Formand Jan Hytt el startede beretningen med den gode nyhed, om at Den grønne trekant endelig er kommet 
af parallel samfundsi isten og at der på et ekstraordinært afdelingsmøde blev stemt for, at der arbejdes videre 
med renovering og fortætning i afdelingen. En god mulighedfor at omdanne "Den Grønne Trekant” til en 
ny og bedre boligafdeling.

Derefter informerede Jan om byggeforretningsførelsen, bl.a. fortalte han om de 2 nybyggeri sager ”High 
Five og Lersø Parkallé” som desværre har haft en betydelig overskridelse af økonomien. Tabet forsøges 
reduceret gennem voldgifts og retssager mod eksterne samarbejdspartnere.

Han berettede også om, at Bo- Vita har mere end 500 nye boliger på vej -plejeboliger i København og 
familieboliger i Kregme og København.

Efterfølgende orienterede direktør Steffen Boel Jørgensen om Bo-Vita i tal, samt at administrationen vil have 
et øget fokus på risikostyring i forbindelse på byggesager.

Bestyrelsesmedlem Anders Stange Jensen orienterede om arbejdet med bæredygtighed, og takkede for den 
store opbakning i forbindelse med områdemøderne.

Bestyrelsesmedlem Bente Fredhoffortalte også begejstret om områdemøderne i forbindelse med at fremme 
beboerdemob-atiet, og opfordrede alle der havde noget på hjertet til at deltage.

Trivselsindsatsen er i gode hænder hos Beredskabets trivselsteam fortalte næstformand Marianne Jørgensen, 
som følger beredskabsteamet tæt. Der arbejdes i alle de afdelinger som ønsker det. Det handler i stor grad 
om hurtig synlig handling” og samarbejde med relevante myndigheder som feks kommune, skoler og politi.

Ordet blev frit og repræsentanterne spurgte bl.a. ind til vedligeholdelse af ældre afdelinger vs. nybyggeri, 
økonomi generelt, dispositionsfond, administrationsbidrag, henlæggelser, bestyrelses honorar, skakter, 
seniorbofællesskaber, plejeboliger og meget mere.
Bestyrelsen, administrationen og revisor besvarede spørgsmålene.
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Beretningen blev godkendt med stort flertal.
39 for og 4 imod

Ad. 5. Endelig godkendelse af Bo-Vita regnskab for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 med
tilhorende revisionsberetning med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for
perioden 1/7-2023 til 30/6-2024

Økonomichef Rasmus Nielsen fra Bo-Vest gennemgik regnskabet.
Der blev spurgt ind til hvor salget af Mjølnerparken står oplistet, Rasmus svarede at salget ikke fremgår af 
regnskabet endnu.

Regnskabet blev godkendt med stort flertal 
39 for - 4 imod.

Ad. 6 - Behandling af indkomne forslag

6a) Forslag fra organisationsbestyrelsen til vedtægtsændringer - vedr. ændringer som følge af ændring i 
normalvedtægter:

Nuværende vedtægt §5
§5, stk. 3, pkt. 2 - Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, 
herunder af en almen administrationsorganisation.

Ændringsforslag - §5
§5, stk. 3, pkt. 2 - Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en direktør, herunder 
af en almen administrationsorganisation.

Der blev spurgt ind til hvorfor at det er vigtigt at ændre forretningsføreren til direktør?
Bestyrelsen svarede at betegnelse forretningsfører er gammeldags og der er ikke mange der kender 
betegnelsen. 1 dag bruges ordet direktør. I øvrigt giver den nye administrationsaftale med Bo-Vest en række 
yderligere opgaver tilbage til Bo- Vita, hvilket også gør det naturligt at opgradere titlen.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal 
39 for - ingen imod - 4 undlod at stemme

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 afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. §
14, stk. 4, udsendes endvidere det sidst 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.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal 
34 for - 4 imod - 5 undlader at stemme

6b) Forslag fra Erik Matzen - Den Gule Misundelse
1) Repræsentantskabet pålægger organisationsbestyrelsen at hæve den verserende retssag mod 

Planklagenævnet ved Østre Landsret (retssag BS-45294/2021-OLR, appelsag fra Københavns 
Byret, Bo-Vita mod Planklagenævnet), hvor der er berammet retsmøde til 20. marts 2023 (21. 
afdeling). Det indebærer, at Bo-Vita med denne beslutning skal anerkende dommen fra
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Københavns Byret og hurtigst muligt fjerne stålhegnet omkring den almene boligafdeling Det 
Hvide Snit, sådan at offentligheden far let adgang til at gå eller cykle langs kaj området og kan 
gøre ophold for at nyde udsigten over Københavns Havn.

6 for forslaget - 34 imod forslaget - 3 undlod at stemme
Bo-vita fortsætter appelsagen.

2) Forslag om ændring af vedtægternes paragraf 7, st. 2, sådan at paragrafstykket starter som 
følger:
første sætning lyder:
"Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes i juni, hvor bestyrelsen redegør for status og 
udviklingen siden seneste ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen forelægger de 
beslutninger, som den har truffet, og repræsentantskabet drøfter herefter disse beslutninger og 
tager stilling til, om disse beslutninger kan godkendes af repræsentantskabet. Desuden holdes 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når bestyrelsen finder anledning til det, når et tidligere 
repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller..hvorefter stk. 2 fortsætter som det fremgår af 
gældende vedtægt, paragraf 7, stk. 2.

5 for forslaget - 32 imod forslaget - 6 stemte ikke
Vedtægterne ændres ikke.

3) Eventuelt tredje forslag:
"Repræsentantskabet vedtager at mødes igen til juni 2023 for at tage stilling til løbende sager og 
beslutninger, som bestyrelsen har truffet siden ordinært repræsentantskabsmøde i december 
2022. Bestyrelsen pålægges at indkalde til dette møde i juni, bestemme tid og sted, og opsætte en 
dagsorden i overensstemmelse med repræsentantskabets beslutning. På mødet i juni giver 
bestyrelsen en redegørelse for status i selskabet og redegør for de trufne beslutninger. Derpå 
tager repræsentantskabet stilling til disse beslutninger.”

6 forforslaget - 33 imod forslaget - 4 stemte ikke
Repræsentantskabet modes ikke igen ti! juni 2023

4) Repræsentantskabet beslutter herved, at et medlem af repræsentantskabet har ret til enhver tid at 
anmode organisationsbestyrelsen om en skriftlig redegørelse om forhold i den afdeling, som 
medlemmet er valg af. Bestyrelsen har herefter pligt til at svare medlemmet inden for rimelig tid.

Der vil blive arbejdet på svartiderne i administrationen.

1 forforslaget -35 imod forslaget - 7 stemte ikke
Et medlem af repræsentantskabet har ikke ret ti! enhver tid at anmode organisationsbestyrelsen om en
skriftlig redegørelse om forhold i den afdeling, som medlemmet er valg af.

6c) Forslag fra afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken v/formand M. Aslam
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer skal inviteres til deltagelse ved behandling af emner i 
Organisationsbestyrelsen fra den pågældende afdeling.

5 for forslaget - 34 imod forslaget - 4 stemte ikke
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer inviteres ikke ti! deltagelse ved behandling af emner i
Organisationsbestyrelsen fra den pågældendes afdeling.

Ad. 7. Valg af formand - valg for 2 år - Jan Hvttel er på valg.
Bestyrelsen indstiller Jan Hyttel
Jalloh fra afdelingsbestyrelsen i Ryesgade stiller op som formand
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55 for Jan, 6 for Jallolt - 4 ugyldige 
Jan Hyttel blev valgt som formand

Ad. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - valg for 2 år.
- Bente Fredhof og Anders Stange Jensen er på valg.
Bestyrelsen indstiller Bente Fredhof og Anders Stange Jensen 
Ingen modkandidater

Bente og Anders blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Ad. 9. Valg af 2 suppleanter - valg for 1 år

Bestyrelsen indstiller Marianne Bøgkjær (Lillebyen) og Malene Stevnsbo (Akacieparken) 
Ingen modkandidater

Marianne og Malene blev valgt

Ad. 10. Valg af medlemmer til:

BQ-VEST’s repræsentantskab
Bo-Vita har 17 pladser + 5 suppleanter. Iflg. vedtægternes §6, stk. 3, har organisationsbestyrelsen de første 7. 
Det foreslås, at man vælger de 2 suppleanter i organisationsbestyrelsen og resten (8 pladser) vælges af 
repræsentantskabet.

1. Anne Bode
2. Mark Hildebrandt
3. Anita K.S.
4. Kim Petersen
5. Katja Pedersen
6. Susanne Hvidtfeldt
7. René Sørensen
8. Niels Mortensen

Suppleanter:
1. Leif Andersen
2. Marcus Gregersen
3. Erik Bruhn
4. Janni Mil sted
5. Line Pedersen

Blev valgt tilBO-Vest’s repræsentantskab 

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.

1. Anne Bode
2. Mark Hildebrandt
3. Anita K.S.
4. Kim Petersen
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5. Katja Pedersen
6. Susanne Hvidtfeldt
7. René Sørensen
8. Niels Mortensen
9. Leif Andersen
10. Marcus Gregersen
11. Erik Br ulm
12. Janni Milsted
13. Line Pedersen
14. Magrethe Paaske
15. Tine Andersen

Blev valgt til BL’s 1. kreds

Ad. 11. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Deloitte.

Deloitte blev valgt 

Ad. 12. Eventuelt
En repræsentant foreslog, at man kunne droppe middagen, for at opnå mere tid til selve mødet
Et ønske om mere gennemsigtighed og mere letforståelige referater fra organistionsbestyrelsesmøderne blev
stillet.
Der blev ytret modstand mod at 1 person kunne få så meget taletid, og at det blev så afdelings/person 
fikseret.
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