Torsdag d. 19. marts
Vedr.: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Foreningen Kollegienet Odense
Efter aftale med bestyrelsen fremsendes hermed indkaldelse samt dagsorden for repræsentantskabsmøde i
Foreningen Kollegienet Odense,
onsdag den 15. april 2015, kl. 18.00
Mødet afholdes på Cortex Park, Fælleslokalet
Cortex Park 18b, 5230 Odense M
Vi ser gerne, at du tilmelder dig til FKO's daglige leder på email: leder@odense.kollegienet.dk senest onsdag den
1. april.
Udsendt materiale
Der vil på mødet ikke foreligge en kopi af det udsendte materiale, så ønskes dette skal det selv medbringes.
Bestyrelsen.
Alle bestyrelsesmedlem stiller op til genvalg. Dette betyder ikke at de er selvskreven 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. Der skal i alt vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
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.
FKO er vært ved pizza samt lidt vådt til ganen.
Med venlig hilsen
Foreningen Kollegienet Odense
Isabel Friis
Daglig leder
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