bryggenet
Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i
Foreningen Bryggenet
Islands Brygge, den 24. april 2017
Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold til
§ 5 i foreningens vedtægter.
Mødet afholdes:

Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 19.00
i Kulturhuset på Islands Brygge
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår samt
godkendelse heraf.
5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for
indeværende regnskabsår.
6. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Stemmeafgivelse på mødet forudsætter at Foreningen Bryggenet senest lørdag den 20. maj har modtaget en officiel
meddelelse fra det enkelte medlem (boligforening) om hvem der repræsenterer medlemmet (boligforeningen), jf. "§
7) Stemmeret, afstemningsregler og referat, stk. 1".

Med venlig hilsen

Jørgen Riis
For bestyrelsen for Foreningen Bryggenet

bryggenet
Bilag til pkt. 3
Bestyrelsens beretning fremlægges på mødet.

Bilag til pkt. 4
Regnskabet er vedlagt.
Regnskabet viser et overskud på 215.372 kr., hvilket er ca. 280.000 kr. bedre end budgetteret.
Hovedårsagen til det forbedrede resultat er, at vi har opkrævet mere og viderebetalt mindre for tjenester
(tv) end forventet.
Desuden har vi fået tilslutningsgebyr for Islands Brygge 11 og vi har ikke brugt de 100.000 kr. der var
afsat til informationsmateriale men til gengæld har vi bogført et ikke-realiseret tab på værdipapirer.

Bilag til pkt. 5
Forslag til budget er vedlagt.
Årets budget ser lidt anderledes ud end tidligere budgetter fordi vi ikke længere skal afregne tvrettigheder med Yousee (det gør Dansk Kabel TV for os).
Derudover er den væsentligste forskel fra sidste år, at der i 2017 ikke budgetteres med 100.000 kr. til
informationsmateriale.
Der er i budgettet afsat penge til at indkøbe en ny PC til Bryggenets kontor.
Desuden er der budgetteret med en stigning i udgifterne til opgavekoordinering da bestyrelsen håber at
kunne indkøbe hjælp udefra til at få løst nogle af de forestående opgaver.
Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes på 20 kr. pr. lejlighed pr. måned inklusive moms for at
sikre, at kontingentindtægterne dækker foreningens løbende driftsomkostninger (salgsomkostninger,
lokaleomkostninger plus administrationsomkostninger).

Bilag til pkt. 6
Der er ikke indkommet forslag.

bryggenet
Bilag til pkt. 7
To bestyrelsesmedlemmer er på valg. Det drejer sig om:



Jørgen Riis fra A/B Egilshus (formand)
Kian Karas fra A/B Ny Tøjhus 2

De genopstiller begge.
Derudover består bestyrelsen af:
 Rasmus Strange Petersen fra A/B Bergthora (næstformand)
 Per Marker Mortensen fra A/B Gullfoss
 Torben Linde fra A/B Halfdan
Desuden er der to ledige pladser i bestyrelsen.
Sevgyl Rustimovski fra E/F Islandshus som har været suppleant i det forgangne år opstiller.
Bestyrelsen er ikke bekendt med kandidater til de ledige pladser i bestyrelsen.
Bestyrelsen ser meget gerne at posterne besættes. Spørg rundt i jeres forening, om nogen kunne være
interesseret.

Bilag til pkt. 8
Bestyrelsen er pt. ikke bekendt med kandidater til posterne.
Bestyrelsen ser meget gerne at posterne besættes. Spørg rundt i jeres forening, om nogen kunne være
interesseret.

Bilag til pkt. 9
Bestyrelsen indstiller at repræsentantskabet vælger den nuværende revisor, Revision2100 v/Benny
Jensen.

