bryggenet
Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 7. juli 2008, kl. 19.00
København den 17. juli 2008

Fremmødte:
Jørgen Riis
Dorte Brandt Jensen
Per Marker Mortensen
Niels Løchte
Torben Linde
Maria Nørtoft
Rasmus Strange Pedersen
Rudi Sommerlund
Conni Madsen
Mette Dalgaard
Jesper Bahn Larsen
Ib Baastrup

A/B Egilshus
E/F Snorreshus
A/B Gullfoss
A/B Njal
A/B Halfdan
A/B Axel Heides Gård
A/B Bergthora
A/B Egilshus
A/B Njal
A/B Njal
A/B Njal
A/B Vesthavn

ved fuldmagt til Niels Løchte
ved fuldmagt til Niels Løchte
ved fuldmagt til Niels Løchte
ved fuldmagt til Thorkild Thøgersen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne.
4. Valg til bestyrelsen - evt. supplering.
5. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
6. Eventuelt.
Ad 1 og 2)
Jørgen Riis bød velkommen til mødet kl. 19.07 og oplyste at Per Marker Mortensen og Torben
Linde var villige til valg som hhv. dirigent og referent.
Der var ingen indvendinger mod dette.
Per Marker Mortensen konstaterede, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var lovligt indkaldt efter foreningens vedtægter, samt at de forslag der var til afstemning, var uændrede genfremsættelser af forslag fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 27. maj 2008. Forslagene kunne
derfor vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte repræsentanter.
Ad. 3)
Jørgen Riis gennemgik det genfremsatte forslag til vedtægtsændring, hvorefter Bryggenet kun godkender repræsentanter, der på forhånd er blevet anmeldt af deres boligforeninger. Han nævnte at
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bryggenet
der har været problemer på alle hidtil afholdte repræsentantskabsmøder med personer, som hævdede at repræsentere en boligforening, uden at de var opført på listen over repræsentanter.
Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 4)
Der var to nye kandidater til bestyrelsen. Da bestyrelsen kun bestod af fem personer, og vedtægterne giver plads til syv, blev de to opstillede valgt med akklamation.
De to nye bestyrelsesmedlemmer er:
Thorkild Thøgersen
A/B Vesthavn
Tanja Koch
A/B Egilshus
Ad 5)
Der var en kandidat til suppleantpost i bestyrelsen. Vedkommende blev valgt med akklamation.
Den nye suppleant er:
Maria Nørtoft
A/B Axel Heides Gård
Ad 6)
Dorte Brandt Jensen glædede sig over, at kønsubalancen i bestyrelsen var blevet rettet lidt op med
disse valg.
Jørgen Riis kunne takke for god ro og orden og afslutte mødet kl. 19.21

Referat godkendt d.

/

2008
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