Ekstraordinær Generalforsamling
Onsdag den 19. november 2014 kl. 19,00
på Frøslev Kro
Dagsorden:

Padborg, den 31. oktober 2014

1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Forelæggelse og gennemgang af oplæg til fusion med Aabenraa Almene Boligselskab jf.
redegørelse af 11. juni 2014.
3. Beslutning om fusion.
4. Såfremt fusionen besluttes under pkt. 3:
A: Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. fusionsplan:
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

2 år til 2017
1 år til 2016

B: Valg af 1 suppleant jf. fusionsplan
5. Eventuelt

Fusionsredegørelse og fusionsplan med bilag findes på foreningens hjemmeside, www.padbo.dk,
eller ved henvendelse til kontoret, Pilevej 2, Padborg.

På organisationsbestyrelsens vegne
Monika Löck
formand

Ny ekstraordinær Generalforsamling
Onsdag den 19. november 2014 kl. 20,30
på Frøslev Kro
Padborg, den 31. oktober 2014
Efter afholdt ekstraordinær generalforsamling jf. dagsorden afholdes ny ekstraordinær
generalforsamling, såfremt der til beslutningspunkt 3 har været 2/3 flertal blandt de fremmødte
for fusionsforslaget, herunder ændring af vedtægter/opløsning af boligorganisationen, men ikke
halvdelen fremmødte af samlede stemmeberettigede jf. vedtægternes § 9, stk. 1
Såfremt halvdelen af stemmeberettigede har været fremmødt til det foregående møde, bortfalder
den ny ekstraordinære generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Endelig beslutning om fusion.
3. Såfremt fusionen besluttes under pkt. 2:
A: Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. fusionsplan:
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
B: Valg af 1 suppleant jf. fusionsplan
4. Eventuelt.
På organisationsbestyrelsens vegne
Monika Löck
formand

2 år til 2017
1 år til 2016

Ad 1) Monika bød velkommen, 75 lejemål var fremmødt. Michael Johannesen blev forslået og valgt som
dirigent. Konstatere at den ekstraordinære generalforsamling er varslet korrekt.
Ad 2) Hvorfor Fusion, for at fremtidssikre Padborg Boligforening. Vi har været med til at udvikle den frem til
nu og frem for at skulle tvinges, til det senere. Mere service, større økonomisk sikkerhed. Fusionen går ikke
ud på at spare. Kommunesammenlægning har været nævnt mange gange dog kan dette ikke
sammenlignes, der er ingen grund til at være utryg. Bebor og kontor har været inddraget i hele forløbet.
Ad 3) En fusion kan ikke besluttes da der ikke var nok fremmødte. 148 stemmer, 2 ugyldige, 128 siger ja, 15
stemte nej. Så vi går videre til den ekstraordinære generalforsamling kl. 20.30.

Ad 1) Monika bød velkommen 76 lejemål var fremmødt. Michael Johannesen blev forslået og valgt som
dirigent. Konstatere at den ekstraordinære generalforsamling er varslet korrekt.
Ad 2) 137 stemme ja til fusion, 15 stemte nej
Ad 3 ) Forslag til bestyrelsesmedlem
Finn Knudsen – Valgt til 1 år
Jeanette Schwartz Villadsen – Valgt til 2 år
Suppelant – Birgit Lagoni – Valgt
Ad 4) Leif Poulsen Aabenraa Almene glæder sig på vores vegne
Monika takker af for denne gang.

