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 Blad nr.  

661 
 

Til stede var: 

Fra bestyrelsen: Kaj Engelhardt (KE) 

 Torben A. Sørensen (TAS) 
 Preben Nielsen (PN) 
 Finn Marquardsen (FMA) 
                                      Allan P. Hansen (APH) 
 Jan Faber (JF) 
 Lars Sørensen (LS) 

  
Fra administrationen: Direktør Lars Blædel Riemann (LBR) 
 Adm. chef Inge Kristensen (IK) 
 Driftschef Kim Heise (KH) 
 Direktionssekretær Anja Hou (ASH) 
 Direktør Mikael K. Jensen (MJ) 
  
Fra afdelingerne: 30 repræsentanter inkl. de 7 fra  
 Hovedbestyrelsen. 
 

Dag og år: 
Ordinært repræsentantskabsmøde 

i Boligforeningen B42 
torsdag, den 24.11.2022 kl. 19.00 
på Hotel Scandic, Sønderborg 

KE bød velkommen til repræsentantskabsmøde i B42. 
 

 
  
 

Pkt. 1 Valg af dirigent 
KE foreslog TAS valgt som dirigent 
 
  
 
  

  
TAS valgt som dirigent.  
 
TAS takkede for valget, konstaterede herefter 
mødet lovligt indvarslet og erklærede mødet 
for beslutningsdygtig. Han gennemgik dags-
orden. Både dagsorden og beretningen var 
lagt på hjemmesiden. 
  
 Herefter blev repræsentanter fra afdelingerne 
råbt op. Der var mødt 30 stemmeberettigede 
repræsentantskabs-medlemmer op. 
 
 

Pkt. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herun-
der om forretningsførelsen for det senest for-
løbne år. 

  
 KE gennemgik den mundtlige beretning, som i ho-

vedtræk omhandlede følgende punkter: 
 

o Fleksibel udlejning 
o Annoncering af ledige boliger 
o Møllegade 
o Kommende arrangementer 

 
 
 

Bestyrelsens mundtlige og skriftlige beretning 
er lagt på INTRA og hjemmesiden, den 
16.11.2022. 
Den skriftlige beretning er udsendt pr. mail til 
repræsentantskabet den 16.11.2022. 

 
Den skriftlige og den mundtlige beretning 
blev herefter stillet til debat og stillede 
spørgsmål blev besvaret. 
Den skriftlige og mundtlige beretning blev 
godkendt. 
 
 
Velkommen til den nye direktør Lars Blæ-
del Riemann, som startede ved B42 den 
1.11.2022.  
Direktør Mikael Jensen stopper 2.12.2022, 
tak for indsatsen fra repræsentantskabet. 
 

Pkt. 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhø-
rende revisionsberetning samt forelæggelse af 
budget. 

 MJ gennemgik hovedpunkterne i regnskabet B42 
både i tal og grafisk fremstilling. 

  
Afdelingers og hovedforeningens regn-
skab er lagt på INTRA for afdelingsbesty-
relser.  
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 Regnskabet var i forvejen lagt ud på INTRA for afde-
lingsbestyrelser. Regnskaberne var blevet godkendt 
af de respektive afdelinger, hvor der var afdelingsbe-
styrelser. 

 

Regnskabet 21/22 blev godkendt og bud-
gettet for 23/24 blev forelagt til orientering 
af LBR. 
Budgettet er lagt på INTRA. 
 
Der planlægges en renovering af Holger 
Drachmanns Gade 1. Projektet finansieres 
af dispositionsfonden. 
Der udfærdiges et projekt som godkendes 
af hovedbestyrelsen. 
 

Pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
 

 

  
Der var ingen indkomne forslag. 
 

Pkt. 5. Valg af formand. 
   
 

 
Valgt til formand: Kaj Engelhardt blev gen-
valgt som formand. 
 
 

Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 På valg:  

Allan Palm Hansen 
Preben Nielsen 
Lars Sørensen 

 

             
Genvalgt til bestyrelsen: 
Allan Palm Hansen 
Preben Nielsen 
Lars Sørensen 
 

Pkt. 7. Valg af suppleanter. 
 På valg:  Mette Lavlund Sørensen og Karina Schøn 
 

Forslag: 
Mette Lavlund Sørensen og Anna Kristina 
Hindø 
 

Valgt:  
1. suppleant: Mette Lavlund Sørensen 
2. suppleant: Anna Kristina Hindø 

 
 

Pkt. 8. Valg af revisor. 
 Sønderjyllands Revision blev foreslået 
 

Sønderjyllands Revision blev godkendt. 
 

Pkt. 9. Orientering og principiel godkendelse af nyt byg-
geri samt køb og pantsætning af ejendomme. 

 KE begrundede bestyrelsens ønske om igen at bede 
repræsentantskabet om en principiel godkendelse 
og betydningen af det principielle mandat, som man 
giver bestyrelsen ved godkendelse af punktet. 

 

Principiel godkendelse til nyt byggeri 
samt køb og pantsætning af ejendomme 
blev vedtaget. 
 

Pkt. 10 Eventuelt. 
   
 . 
 

Repræsentantskabet godkendte der måtte 
tages billede til kommende beboerblad 
 
Preben Nielsen orienterede omkring bebo-
erbladet. Har man fra afdelinger ønske om 
at få en artikel i bladet, står Preben gerne 
til rådighed for at få en artikel lavet. 
 

 
TAS takkede for god ro og orden. 
 
Kaj takkede dirigenten og ønskede tillykke til genvalgte og 

valgte suppleanter.  
   
 Ligeledes takkede han hovedbestyrelsen for samar-

bejdet i perioden og ønskede alle en god gul og et 
godt nytår. 

 

 



3 

Mødet slut kl. 20.00  

 


