Aarhus, den 15. maj 2014

Til Repræsentantskabet!

Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde
Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 – lokale 11 & 12
på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigenter

2.

Aflæggelse af hovedbestyrelsens årsberetning for det seneste forløbne år *

3.

Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse med påtegning af revisor **

4.

Forelæggelse af budget

5.

Indkomne forslag
(Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til
hovedbestyrelsen senest den 29. maj 2014, og vil blive tilsendt
repræsentantskabet senest 1 uge før mødet)

6.

Valg af formand for hovedbestyrelsen – Punktet udgår

7.

Eventuelt valg af næstformand for hovedbestyrelsen for så vidt denne afgår
jf. § 7, stk. 7 – Punktet udgår

8.

Valg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen
På valg er: Annie Axelsen, Diana Jensen og Jørn Laursen
Annie Axelsen og Diana Jensen modtager genvalg.
Jørn Laursen modtager ikke genvalg.

9.

Valg af suppleanter

10.

Valg af 2 medlemmer til redaktionsudvalget for beboerbladet Update for
en 1-årig periode
På valg er: Kirsten Andersen, afd. 15A og Heidi Christensen, Afd. 10

11.

Valg af 2 medlemmer til uddannelsesudvalget for en 2-årig periode –
Punktet udgår

12.

Valg af revisor
På valg er: Revisionsfirma Beierholm

13.

Lodtrækning om midler fra kunstfonden ***

14.

Eventuelt.

Der er tilmelding til mødet senest tirsdag den 27. maj 2014 kl. 12.00 til:
Lotte Eskesen, tlf. 8830 3058 eller le@bf-ringgaarden.dk

Med venlig hilsen
Boligforeningen Ringgården

Christian Mariegaard Pedersen
formand

*

Skriftlig beretning eftersendes

**

CD-rom med alle afdelingsregnskaber samt hovedforeningens regnskab vil blive
eftersendt til alle afdelingsformænd.

*** Det er en forudsætning, at afdelingen er repræsenteret på mødet, for at
afdelingen kan komme i betragtning til midlerne fra Kunstfonden.
Retningslinjer for uddeling af midler fra kunstfonden:
Definition af et kunstværk – det skal være til gavn og glæde for fællesskabet,
funktionelt og må ikke være noget, der i forvejen kan finansieres over konto 115
eller konto 116. Eksempler: Et vægmaleri, vandkunst, træfigur, granitting.

