Til repræsentanten for <Kollegie>
<Navn>
<Adresse>
<Post nr>
<Kontaktperson>
Odense den 23. marts 2010
Vedr.: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Foreningen Kollegienet Odense
Efter aftale med bestyrelsen fremsendes hermed indkaldelse samt dagsorden for repræsentantskabsmøde i
Foreningen Kollegienet Odense,
tirsdag, den 27. april 2010, kl. 19.00.
Mødet afholdes på SDU, Teknisk Fakultet i auditoriet
Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Vi ser gerne, at du tilmelder dig til FKO's daglige leder på email: leder@odense.kollegienet.dk senest
mandag den 8. april.
Udsendt materiale
Vi vil bede dig om at medbringe det udsendte materiale, da der ikke vil forefindes ekstra kopier på selve
mødet.
Budgetforslag.
Budgetforslag for perioden 1.8.2010-31.7.2011 er vedlagt. Bestyrelsen lægger op til en fastholdelse af
kontingentet på de nuværende kr. 47,50 pr. måned pr. tilslutning.
Bestyrelsen.
Fem bestyrelsesmedlemmer stiller op til genvalg. Dette betyder ikke at de er selvskrevne til at blive på
posten. Hvis du har lyst til at blive valgt til bestyrelsen, er du meget velkommen til at stille op på
repræsentantskabsmødet. Hvis du ønsker lidt information om, hvad det indebærer at være med i bestyrelsen
for FKO, er du velkommen til at kontakte daglig leder.
Afløser for repræsentanten.
I forbindelse med repræsentantskabsmødet skal Foreningen Kollegienet Odense (FKO) gøre opmærksom
på, at det ifølge vedtægterne ikke er muligt at sende en afløser for repræsentanten, såfremt medlemmet
ønsker stemmeret. Ved denne lejlighed vil FKO henlede opmærksomheden på, at medlemmerne får
opdateret deres repræsentantliste. Det kræver kun, at medlemmet sender en e-mail til
leder@odense.kollegienet.dk med navnet på den gamle repræsentant samt navn og kontaktinformation på
den nye. Der er ikke noget krav om, at en repræsentant skal sidde i en hel repræsentantskabsperiode, og
det er således muligt at skifte repræsentant, så det passer i medlemmets program. Skulle en repræsentant,
efter at have nedlagt sit hverv, fortryde dette, er der ligeledes intet til hindring for at denne person kan få
hvervet igen, såfremt den nye repræsentant er indforstået.
FKO er vært ved pizza samt lidt vådt til ganen.
Med venlig hilsen
Foreningen Kollegienet Odense
René Jacobsen
Daglig leder
Der vedlægges følgende:
Kort over Teknisk Fakultet
Dagsorden for repræsentantskabsmødet
Beretninger fra medarbejdere og grupperne i FKO
Gældende vedtægter
Forslag til vedtægtsændringer
Motivation for forhøjet budgetramme
Regnskab for perioden 01.08.2008 til 31.07.2009
Budgetforslag for perioden 01.08.2010 til 31.07.2011
Kommentarer til budgetforslag

