SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES
BOLIGFORENING – SBF1

Referat delegeret forsamling 2013

Referat fra ordinær delegeret forsamling 2013 i Sporvejsfunktionærernes Boligforening AMBA- afholdt tirsdag den 12. juni 2013, kl. 18.45 på Kontoret Spøttrupvej 18, kld., 2720 Vanløse.
Til stede var:

Afbud fra

Delegerede fra Sporvejsfunktionærernes Boligforening AMBA, afdeling 1:
Irene Christensen-Orth, Richard Weihe, Mogens Wilcken Andersen, Klaus
Vestergaard Thomsen og Birger Eckstrøm.
Ingen

Birger Eckstrøm indledte mødet med at byde velkommen.
1. Valg af dirigent.
De tilstedeværende foreslog Birger Eckstrøm. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Birger Eckstrøm konstaterede at delegeret forsamlingen var indkaldt rettidigt. Delegeret forsamling var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
2. Formandens beretning
Birger Eckstrøm aflagde beretning, som stort set var identisk med beretningen fra SBF’s ordinære årsmøde, dog med en tilføjelse af forslag vedr. nye vedtægter og denne blev taget til efterretning og godkendt.
3. Godkendelse af årsregnskab for 2012.
Irene Christensen-Orth gennemgik årsregnskabet for 2012 og det blev efterfølgende godkendt. Regnskabet er blevet underskrevet. Budget 2013 blev gennemgået og godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag til ændring af vedtægterne.
På årsmødet var dette forslag også på dagsordenen og bestyrelsen lovede på det møde at efterkomme beboerne ønske. Beboerne stemte enstemmigt forslaget igennem til årsmødet og
delegeret forsamlingen gjorde det samme.
Forslaget vedtaget.

-2-

5. Valg.
Valg af Formand
Birger Eckstrøm tilkendegav, at han var villig til genvalg. Birger Eckstrøm blev enstemmigt
valgt.
Valg af næstformand
Irene Christensen Orth tilkendegav, at hun var villig til genvalg. Irene Christensen Orth blev
enstemmigt valgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Richard Weihe, Klaus Vestergaard Thomsen og Mogens Wilcken Andersen tilkendegav alle
at de var villige til genvalg. De blev valgt enstemmigt.
6. Valg af revisor
Genvalg til VIBO’s revisor: Statsautoriseret revisor Steen Ingtrup.
Mødet sluttede kl. 19.30 og dirigenten takkede for god ro og orden.
Dato:
Som dirigent og referent:

____________________________
(Birger Eckstrøm)

Vanløse, den 12 / 6 - 2013
Bestyrelsen:

Birger Eckstrøm

Irene Christensen Orth

Richard Weihe

Mogens Wilcken Andersen

Klaus Thomsen

