Til samtlige
repræsentantskabsmedlemmer
DIREKTØREN
19. maj 2021
KK/TD

Vedr.: Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde.
Herved indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde, jvf. selskabets vedtægter §5, på
Rotationen (Hotel Sidesporet), Havnegade 3, 4300 Holbæk.
Torsdag den 24. juni 2021 kl. 17.00
D A G S O R D E N:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Bestyrelsens årsberetning, aflagt af formanden. (Skriftlig beretning udsendes ca. 14
dage før mødet).
4a. Endelig godkendelse af årsregnskab m.m. for 2020 samt forelæggelse af budget for
2022.
(Uddrag af resultatopgørelse og budget udsendes sammen med beretningen. Kopi af
VAB´s originalregnskab udleveres ved henvendelse til kontoret i Jyderup.)
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. (Indsendes til bestyrelsen senest 3 uger
før mødet og udsendes til repræsentantskabet senest 2 uger før mødet, jvf.
vedtægterne §9).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er: Bestyrelsesmedlemmer Jørgen Madsen, Hagested,
Svinninge og Kurt Nielsen, Dianalund. (Alle er villige til genvalg.)

Helge

Jensen,

På valg er: Suppleanter Walther Hübener, Egebjerg, Tommy Andersen, Asnæs og
Anne-Merete Løvgren, Grevinge.
7. Valg af 5 delegerede til kredsmøder.
På valg er:
Vivie Blyme, Hejrevej i Gislinge
Lykke Jacobsen, Lindelunden i Kr. Hyllinge
Doris Bruun Madsen, Poppellunden i Høng
Sonja Just, Kilen i Rørby
Charlotte Andersen, Bryggervænget i Jyderup
8. Valg af revisor (PricewaterhouseCoopers, Holbæk)
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9. Orientering om nye byggerier.
10. Orientering om uddeling fra konto for jubilæumsaktiviteter.
11. Eventuelt.

Når mødet er afsluttet, serveres en middag. Af hensyn til bestilling af traktement og ikke
mindst på grund af Corona er tilmelding nødvendig og skal finde sted til kontoret i
Jyderup senest torsdag den 15. juni 2021 på vedlagte tilmeldingsslip eller E-mail:
TD@VAB.DK
På mødet behandles kun spørgsmål af fælles interesse, idet spørgsmål vedrørende
enkelte afdelingers forhold må rettes til kontoret i Jyderup.
Velkommen til en forhåbentlig god aften med repræsentanter fra alle afdelinger og med
selskabets bestyrelse.
Vi glæder os over at det igen er blevet muligt at afholde et fysisk møde og vi sørger
naturligvis for at myndighedernes anbefaling om afstand og hygiejne mv. overholdes.
Med venlig hilsen
Vestsjællands Almene Boligselskab

På bestyrelsens vegne
Karsten Krüger
Adm. direktør

---------------------

-------------------------- ------------------------ --------

Tilmelding til repræsentantskabsmøde den 24. juni 2021 på Rotationen i
Holbæk.
Afd. ____,Kommer

Afd. _____,Kommer ikke

Returneres til VAB, og skal være os i hænde senest den 15. juni 2021.
Der ydes transportgodtgørelse efter statens takster.
Vi skal gøre opmærksom på, at kun valgte repræsentanter har adgang til mødet.
Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at alle deltagere til mødet, skal fremvise
Corona pas efter gældende regler.
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