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Indkaldelse til repræsentantskabet i Ungdomsbo. 
 
 
 
 
I henhold til vedtægternes § 6, jf. § 7 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde   
 

 torsdag den 23. februar 2023 kl. 17:00  
i mødesalen, kælderen i Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg. 
 
Dagsordenen for mødet: 
 

  1. Valg af dirigent. 
  2. a. Valg af referent.  
   b. Valg af stemmetællere. 
 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste 

forløbne år samt om fremtidige virke og visioner. 
     4. a. Endelig godkendelse af årsregnskabet 2021/22 for Ungdomsbo og dens afdelinger med 

tilhørende revisionsberetning, og påtegnet af revisor. 
  b. Forelæggelse af budget for Ungdomsbo for regnskabsåret 2023/24. 
  5. Behandling af evt. indkomne forslag.  
  6. Orientering om bestyrelsesbeslutninger (jf. vedtægternes § 5 stk. 5 og 6). 
  7.  Valg af næstformand for bestyrelsen. 
  8.  Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.  
  9.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
 10. Orientering om udmøntning i praksis af udvalgsstruktur. 
 11. Orientering om aktiviteter samt valg af medlemmer til stående udvalg: 
  a. Fritidsudvalg.       
  b. Redaktionsudvalg. 
 12. Valg af revisor. 
 13. Eventuelt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til organisationsbestyrelsen senest  
2 uger før mødet, dvs. senest torsdag d. 9. februar 2023, gerne via mail til post@ungdomsbo.dk. 
Indsendte forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet. Samtidig vil årsregnskab 
og budget for boligforeningen samt evt.  indkomne forslag være  tilgængelige på hjemmesiden 
https://www.ungdomsbo.dk/om-os/repraesentantskabet/  
 
Referat fra  repræsentantskabsmødet vil være tilgængelig samme sted på hjemmesiden senest 6 
uger efter mødets afholdelse. 
  
I forbindelse med afholdelse af repræsentantskabsmødet vil der efter mødet blive serveret en  
2-retters menu inkl. 1 valgfri genstand pr. person.   
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Side 2 (2) 

Fristen for tilmelding til repræsentantskabsmødet er d. 9. februar 2023, og skal ske pr. mail til 
post@ungdomsbo.dk. eller til Kundeservice på tlf. 76135050 i telefontiden. Oplys venligst dit navn, 
afdelingsnummer samt om du også deltager i spisning efter mødet.  
 
 
Med venlig hilsen  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Den enkelte repræsentant afkrydses 
ved indgangen til mødesalen og får 
samtidig udleveret stemmeseddel. 

Claus-Peter Aanum 
Formand 
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