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Til repræsentantskabet for Fyns Almennyttige Boligselskab. 

 

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

 
På det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. november 2022 blev ændring af vedtægter vedtaget af de 

fremmødte.  

Imidlertid var der ikke fremmødt 2/3 af repræsentanterne, hvilket er påkrævet ved vedtægtsændringer jf. 

FABs vedtægter § 8 stk. 1. 

 

Der skal derfor i henhold til vedtægternes § 8 stk. 1 afholdes nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan 

forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

Dette møde afholdes 

 

Onsdag den 30. november 2022 kl. 17.00 

FAB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C 

 

DAGSORDEN 
1) Valg af dirigent 

 

2) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 

Bilag 1: Forretningsorden for repræsentantskabet. 

 

3) Nedsættelse af stemmeudvalg 

 

4) Ændring af vedtægter 

FABs vedtægter har ikke været fuldt opdateret i forhold til de gældende normalvedtægter og er 

derfor blevet gennemarbejdet og opdateret, så de stemmer overens med normalvedtægterne, hvor 

der tidligere var afvigelser. 

Forslag til nye vedtægter udsendes efter det ordinære repræsentantskabsmøde. 

 

 Afstemning om ændring af vedtægter. 

 

5) Eventuelt 

Med venlig hilsen 

Fyns Almennyttige Boligselskab 

 
Erling Nielsen 
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Praktisk information: 

 

• Af hensyn til det praktiske bedes du senest den 25. november 2022 oplyse om du deltager – det kan 

ske til Majbritt Thomsen på mail mjt@fabbo.dk eller tlf. 63 12 56 03.  

 

• Parkering på FABs P-plads er afmeldt den 30. november 2022, så P-registrering er ikke nødvendig. 

Vær opmærksom på at på P-pladsen ud for Rema må man kun parkere i 45 minutter. 
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Bilag 1 

 


