
                        
        

Aarhus, den 1. juli 2020 
Til Repræsentantskabet! 
 
 
Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde 
 

Torsdag den 27. august 2020 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 14. august 2020, 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: Sofie Ehlern, Diana Jensen og Annie Axelsen  
   Alle modtager genvalg    
               

     9.     Valg af suppleanter 
 
    10.    Valg af 2 medlemmer til redaktionsudvalget for beboerbladet Update for  
              en 1-årig periode 
              På valg er: Dorthe Andersen, afd. 4, som modtager genvalg 
             
    11.    Valg af 2 medlemmer til uddannelsesudvalget for en 2-årig periode  

      På valg er Susanne Jensen, afd. 14C som modtager genvalg 
      Kim Ohms, afd. 15A, modtager ikke genvalg 
  

    12.     Valg af 1 medlem til bedømmelsesudvalget/Miljøfonden 
        På valg er: Susanne Jensen, afd. 14C, som modtager genvalg 
                                                               
    13.     Valg af revisor 
         På valg er: Revisionsfirmaet Beierholm 
 
 
 
 



 
 

    14.     Uddeling af Miljøpris 
 
 
    15.     Eventuelt.  
 
 
 * Der er tilmelding til mødet senest torsdag den 13. august 2020 til Lotte Eskesen, 
    le@bf-ringgaarden.dk eller ring på tlf. 8830 3058. 
 

 

* COVID-19 

I Boligforeningen Ringgården følger vi de midlertidige regler, som Transport- 

og Boligministeriet har udsendt – gældende for perioden  1. juli til 1. oktober 

2020.  

Det betyder blandt andet, at der kræves forhåndstilmelding til repræsentant-

skabsmødet senest 2 uger før mødets afholdelse for at sikre, at afstandskravet 

på 1 person pr. 2 m² kan overholdes. 

 
 
Med venlig hilsen 
Boligforeningen Ringgården  
  
Christian Mariegaard Pedersen 
formand 
 
 
 
*     Hovedbestyrelsens skriftlige årsberetning er tidligere udsendt. 
 
**    Du finder alle årsregnskaber for 2019 ved at logge ind på Min side  
       på www.bf-ringgaarden.dk. 
       I filarkivet vælger du Repræsentantskab – Dagsordener, referater og bilag –  
       2020 – Årsregnskab 2019 til godkendelse. 
        
       Hvis du har problemer med at logge ind på Min side, bedes du kontakte: 
       Lotte Eskesen - tlf. 8830 3058 - le@bf-ringgaarden.dk 
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