Vibo - Afdeling 127 - Rundelen I & II
2200 København N
Ekstraordinært beboermøde den 19. marts 2013
Referent: Michael Larsen, Jagtvej 105a
Emne: Valg af ny bestyrelse, samt ændring af formandsparagraffen.
Tilstede fra Vibo: Carsten Klausen (Driftschef) og Carsten Rieck (Ejendomsleder)
Mødet startede til tiden. Anker Pedersen (formand for afdeling 108) var inviteret ind til at være dirigent og
blev valgt enstemmigt af forsamlingen.
Michael Larsen (Jagtvej 105a) blev enstemmigt af forsamlingen som referant.
Følgende punkter blev behandlet.
1. Valg af stemmetæller
2. Afstemning om konstitueringsform
3. Eventuelt valg af formand
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor og suppleant
Punkt 1
Følgende blev valgt som stemmetæller: Anne Marie, Pia, Morten
Punkt 2
Der var en kort debat omkring fordelen ved at ændrer konstitueringsformen. Dette var til afstemning
blandt de fremmødte, og resultatet blev som følger .
Ved tidligere valg i afdelingen er formanden blevet valgt af forsamlingen blandt de fremmødte. Dette
ændres på følgende måde, at der fremover vælges en bestyrelse. Denne konstituere sig, og ud fra det
fordeler de poster i blandt sig, herunder formandsposten.
Som følge der af udgik punkt 3, valg af formand
Punkt 4
Der skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. Følgende beboere stillede sit kandidat til rådighed:
Ine Mette, Rhoullud, Ragavan, Ibrahim, Mounir, Michael.
Stemmefordelingen blev således: Ragavan fik 36 stemmer, Ine Mette fik 34 stemmer, Ibrahim fik 33
stemmer, Mounir fik 23 stemmer og Michael fik 27 stemmer.
Dermed blev der valgt en bestyrelse som hurtigst muligt konstituere sig.
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Punkt 5
Der skulle vælges to suppleanter. Følgende beboere stillede deres kandidat til rådighed. Mark, Birgit,
Kholoud.
Stemmefordelingen blev således: Mark 35 stemmer, Birgit 25 stemmer og Kholoud 12 stemmer.
Mark, Birgit er hermed valgt som suppleanter.
Punkt 6
Kholoud blev valgt som revisor, Alissa blev valgt som revisorsuppleant.
Mødet afsluttede, og der valgt ny bestyrelse.
Inden udsendelse til beboerne bliver det sendt til Vibo/daglig ledelse Anker (dirigent) og den valgte
bestyrelse for endelig godkendelse.
På vegne af den nye bestyrelse
Michael Larsen
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