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16. maj 2019 

 
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Ringkøbing-Skjern Boligforening,  
 
Tid: onsdag den 15. maj kl. 18.00 Sted: Hotel Ringkøbing, Torvet 18, 6950 Ringkøbing 
 
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
- Erik Nielsen valgt til dirigent 
- Bo Lodbjerg (BL) valgt til referent 
- Erik Hansen, Jens No og Anette Bjerg Cuordileone valgt som stemmetællere 
Dirigenten konstatererede, at repræsentantskabsmødet var indkaldt med lovligt varsel. 

2) Bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning for det forløbne repræsentantskabs-år.  
Den skriftlig beretning var omdelt mere end 7 dage før mødet.  
Karsten Håkonsen (KH) supplerede den skriftlige beretning med ord. 
Beretningen blev taget til efterretning. 

3) Godkende regnskabet for foreningen, med revisionsbemærkninger, samt forelægge budget 
for foreningen.  
BL gennemgik:  
- 2018 regnskabet for forening  
- oversigten over resultaterne i afdelinger 
- budget 2020 for foreningen 
Regnskab 2018 og Budget 2020 blev godkendt ved håndsoprækning. Afdelingernes resultater 
blev taget til efterretning. 

4) Indkomne forslag: Afdelingernes regnskab og viceværternes timeforbrug udsendes, når det fo-
religger 
Organisationsbestyrelsen bakkede op om forslaget, således regnskaberne sendes ud, umiddel-
bart efter organisationsbestyrelsen har behandlet dem. Opgørelse over viceværttimer fremsen-
des samtidig til de afdelinger, der har ønsket dette. 

5) Bemyndigelse til bestyrelsen for det kommende år som omfatter: 
1) Erhverve eller sælge afdelingernes ejendomme 
2) Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme 
3) Grundkøb 
4) Iværksætte nyt byggeri 
5) Godkende afdelingers regnskab 
6) Godkende eventuelle sammenlægninger af afdelinger 
Ovenstående bemyndigelser blev godkendt, idet pkt. 6 blev justeret, så bemyndigelsen også om-
fatter evt. opsplitning af afdelinger med henblik på at kunne lægge dele af en afdeling sammen 
med en anden afdeling. 
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6) Valg af formand for Ringkøbing-Skjern Boligforening.  
Karsten Håkonsen blev genvalgt.  

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i område Ringkøbing.  

Hans Ove Hansen og Leif Kastner genvalgt. 
b. Valg af ét bestyrelsesmedlem i område Skjern.  

Mads Vendelbo udpeget. 
c. Valg af ét bestyrelsesmedlem i område Tarm.  

Per Kragh-Thomsen genvalgt. 

8) Valg af suppleanter:  
- Johanne Hjort (1. suppleant) og Martin Håkonsen (2. suppleant) genvalgt for Ringkøbing 
- Nanna Clausager Ebbesen genvalgt for Skjern 
- Erik Hansen genvalgt for Tarm 

9) Valg af revisor 
PWC valgt som revisor. 

10) Evt. 
Orientering om ændringer i kommunens affaldsordning og at afdelinger derfor bør overveje om 
nedgravede containere er en mulighed.  
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