Bomidtvest
Referat af repræsentantskabsmøde BSM_S2
Dagsorden for repræsentantskabsmødet
torsdag den 23. maj 2013 kl. 19.30 på Hotel
Medi, Ikast. Mødet var indkaldt ved brev af 19.
april 2012.
Fremmødt var 58 repræsentanter.
1. Velkomst ved formanden Bjarne
Andersen.

Formanden Bjarne Andersen bød velkommen.

2. Valg af dirigent

Karl Jørgen Pedersen valgtes til dirigent og konstaterede
repræsentantskabsmødets lovlighed.

3. Valg af 3 stemmetællere samt referent

Til stemmetællere valgtes, Flemming Madsen, Lisbeth
Nielsen og Lisa Fischel.
Til referent valgtes Jette Würts.

4. Aflæggelse af bestyrelsens
årsberetning, herunder om
forretningsførelse for 2012.

Formanden Bjarne Andersen aflagde bestyrelsens
årsberetning – se bilag.
Der var spørgsmål og kommentarer omkring ny
administrationsbygning, helhedsplaner i tæt/lave boliger,
Landsbyggefonden, digitalisering og personale til
genhusningen i forbindelse med helhedsplanerne.
Årsberetningen blev godkendt

5. Endelig godkendelse af årsregnskabet
med tilhørende revisionsberetning
samt forelæggelse af budget for 2011.

Jette Würts forelagde og kommenterede årsregnskaber
og budget.
Der var spørgsmål omkring bl.a. udgifter til IT,
repræsentation og udamortiserede lån
Regnskab og budget godkendt, med en stemme i mod.

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Dorthe Sørensen, Ikast
Erik Sørensen, Vildbjerg
Elin Kragelund, Ikast
Bente Madsen, Struer

Alle var villige til genvalg og blev genvalgt.

På valg som suppleanter er:
Hanne Knudsen, Spjald
Elisabeth Madsen, Vildbjerg
8. Valg af revisor
På valg er BDO
9. Eventuelt

Hanne Knudsen og Jens S. Jacobsen, Vinderup blev
valgt.

BDO blev genvalgt

En enkelt repræsentant, Jens S. Jakobsen Vinderup,
udtrykte utilfredshed omkring tekster på kontokort.
Øvrige repræsentanter var forundret over denne kritik,
idet alle andre var godt tilfredse med både
informationsniveauet og den gode service fra
administrationen.
Der var spørgsmål/kommentarer til Bomidtvest’s
markedsføringsstrategi om strategien har hjulpet.
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Statistikerne viser at antallet af Bomidtvest’s
tomgangsboliger ikke stiger så meget som de
boligorganisationer der har boliger i samme områder
Der var også tilfredshed fra de områder, hvor
sponsorratet ikke lige er. Det giver en god effekt og
kendskab til Bomidtvest alle steder.
Der var bred enighed om at Bomidtvest er et selskab der
skal markedsføre sig bedst muligt og bruge de
muligheder der er, herunder sponsorater.
Der var ros til administrationen og viceværterne for det
gode arbejde og de velholdte boliger.
Der var endvidere spørgsmål/kommentarer omkring bl.a.
solceller og ungdomsboliger.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Bjarne Andersen takkede for fremmødet.
Mødet slut ca .kl. 20.45, hvorefter der serveres
smørrebrød.

Ref. Jette Würts
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