
Bilag til ekstraordinær generalforsamling 2010.

Forslag til ændring af vedtægternes paragraf 32, om valgbarhed til repræsentantskabet. Eventuelle
ændringsforlag kan fremlægges og diskuteres på den ekstraordinære generalforsamling. 

NY UDGAVE
§ 32.

Til medlemmer af selskabets repræsentantskab vælger generalforsamlingen 4 myndige beboere,
eller deres partnere, der samtidig har haft fast bopæl i selskabet i minimum 2 år. Hver bolig kan dog
højst stille med 1 person i repræsentantskabet.

Dernæst har bestyrelsen for Københavns almindelige Boligselskab ret til at vælge en mand eller
kvinde, som ikke behøver at være medlem af selskabet, til at deltage på repræsentantskabets møder
med den særlige opgave at føre tilsyn med overholdelsen af vedtægternes bestemmelser. Denne
person har taleret, men ikke stemmeret. Såfremt KAB ikke benytter sig af denne ret har
generalforsamlingen mulighed for at vælge endnu et medlem for en to-årig periode uafhængigt om
vedkommende er udpeget af KAB eller Vibevænget. Det bestående repræsentantskab repræsenterer
selskabet i alle forhold såvel indadtil overfor medlemmerne som udadtil overfor tredjemand.
Repræsentantskabet kan således maksimalt bestå af 5 personer.
 
Repræsentantskabet kan for et år ad gangen overdrage en nærmere afgrænset del af sin myndighed
til et forretningsudvalg på 3 af dets medlemmer. 

Repræsentantskabet vælger selv sin formand og næstformand. Generalforsamlingen fastsætter
lønnen for de af denne valgte medlemmer af repræsentantskabet, der betales af foreningen.
Københavns almindelige Boligselskab aflønner og fastsætter den af dette selskab valgte
repræsentants løn.

EKSISTERENDE UDGAVE

§ 32.
 

Til medlemmer af selskabets repræsentantskab vælger generalforsamlingen 4 medlemmer; dernæst
har bestyrelsen for Københavns almindelige Boligselskab ret til at vælge en mand eller kvinde, som
ikke behøver at være medlem af selskabet, til at tiltræde repræsentantskabet. Hvilket
repræsentantskabsmedlem har den særlige opgave at føre tilsyn med overholdelsen af vedtægternes
bestemmelser. Det således af ialt 5 medlemmer bestående repræsentantskab repræsenterer selskabet
i alle forhold såvel indadtil overfor medlemmerne som udadtil overfor trediemand. Dog vælger
stifterne det første repræsentantskab. bestående af 3 personer. 

Repræsentantskabet kan for et år ad gangen overdrage en nærmere afgrænset del af sin myndighed
til et forretningsudvalg på 3 af dets medlemmer. 

Repræsentantskabet vælger selv sin formand og næstformand. Generalforsamlingen fastsætter
lønnen for de af denne valgte medlemmer af repræsentantskabet, medens Københavns almindelige
Boligselskab fastsætter det af dette selskab valgte medlems løn


