Ordinær generalforsamling 2020 - afholdes på ZOOM (online)
Mødet afholdes fra kl. 09:45 - 13:00
Kl. 09:45 - 10:00 ankomst på ZOOM - tjek af teknik m.m.
Kl. 10:00 - 11:30 første del af mødet
Kl. 11:30 - 12:00 frokost
Kl. 12:00 - 13:00 sidste del af mødet
Dagsorden iflg. vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden (herunder punkter til evt.)
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
4. Beretninger
a) Bestyrelsens årsberetning
b) Bestyrelsens årsregnskab
i. Fremlæggelse af regnskab
ii. Godkendelse af regnskab
c) Evt. andre beretninger, herunder udvalg/ arbejdsgrupper
5. Indkomne forslag
Vedtægtsændring, foreslået af bestyrelsen
“Formål (nyt): Foreningen Bofællesskab.dk er en almennyttig forening, der primært har til
formål at understøtte og fremme fællesskabsorienterede og bæredygtige boformer i
Danmark.”
Begrundelse: Vi vil gerne betone det bæredygtige islæt ved bofællesskaber mere tydeligt.
6. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens handlingsplan, herunder forslag til
budget for det kommende år.
7. Fastsættelse af kontingentsatser
8. Valg til bestyrelsen
Til info, fra vedtægterne:
Foreningen ledes indenfor rammer fastsat af generalforsamlingen af en bestyrelse
bestående af forpersonen, som vælges i lige år, samt mindst 4 øvrige medlemmer, hvor
halvdelen vælges i ulige år og halvdelen vælges i lige år. Der skal altid være et ulige
antal personer i bestyrelsen. Der vælges mindst 2 suppleanter. Suppleanter kan deltage i
bestyrelsesmøderne uden stemmeret og indtræder i bestyrelsen ved permanent eller
midlertidigt forfald.
a. Forperson (kun i lige år)
i. Louisa Bisgaard - genopstiller som forperson, forperson skal vælges for 2
år
b. Bestyrelsesmedlemmer
i. Birger Lilja Kristoffersen - er ikke på valg, og sidder i bestyrelsen til 2021
Anna Falkenstjerne Beck - er ikke på valg, og sidder i bestyrelsen til 2021
Camilla Nielsen-Englyst - er på valg. Genopstiller.
Charlotte Engell - er på valg. Genopstiller.
Andreas Pedersen - genopstiller ikke.

c. Minimum 2 bestyrelsessuppleanter (prioriterede)
Rudy Madsen - genopstiller som suppleant.
Marie Degnbol - opstiller som suppleant.
d. Intern revisor
i. Nis Jørgensen - genopstiller.
2. Evt. valg af ekstern revisor
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil der være en kort præsentation af publikationen “Inviter
bofællesskaberne indenfor”, der er udarbejdet af Anna Falkenstjerne Beck på baggrund af
PhD projekt på AAU, i samarbejde med Dansk Byplanlaboratoum og Kuben Management.

