
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation til 

Repræsentantskabsmødet 2021 

I Foreningen Kollegienet Odense 



Repræsentantskabsmødet 

 Foreningen Kollegienet Odense 
 

Kære Medlemmer 

Nu er det igen tid til Foreningen Kollegienet Odenses 

(FKO) årlige repræsentantskabsmøde. Det er din chance for at få 

indflydelse på dit internet. Det er også muligt at stille spørgsmål, 

eksempelvis omkring din hastighed, stabilitet eller måske prisen, 

så det er altså din chance for at få indflydelse. 

Dette er også din mulighed for at blive en del af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er din vej til helårligt, at have indflydelse på FKO’s 

arbejde igennem de månedlige bestyrelsesmøder, hvor daglig 

drift og de strategiske linjer bliver sat. FKO vil som sædvanlig, 

være vært for en bid mad og lidt at drikke. 

Vi glæder os til at se jer! 

 
Mødet vil finde sted 

Tirsdag den 14. september kl. 18.00 ved FÆLLESLOKALET 

I CORTEX PARK 18B 

 

Vedhæftet, vil du kunne finde følgende: 

• Foreløbig dagsorden for repræsentantskabsmødet 2021 

•  Regnskab for perioden 01.07.2019 til 30.06.2020 

• Budgetforslag for perioden 01.07.2021 til 30.06.2022 

• Revisionsprotokollat 2019 til 2020  

• Kort over Cortex Park 
 

DET UDSENDTE MATERIALE, VIL IKKE VÆRE PRINTET TIL MØDET, SÅ DU 

SKAL DERFOR SELV PRINTE, HVIS DU ØNSKER FYSISKE KOPIER 
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Bestyrelsen 
 

Der skal i alt vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Så hvis du har lyst til at blive valgt til bestyrelsen, er du meget vel- 

kommen til at stille op på repræsentantskabsmødet. Hvis du 

skulle have nogle spørgsmål omkring bestyrelsesarbejdet i FKO 

eller om FKO generelt, er du mere end velkommen til at spørge. 

Det kan du gøre ved at sende en mail på 

leder@kollegienet.dk   eller ringe på tlf: 42771029 
 

Emner til behandling 
 

Senest 8 dage før repræsentantskabsmødet, altså den 6. 

september 2021, vil det være sidste frist for at indsende de 

emner, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet. Den 

endelige indkaldelse vil  blive udsendt 5 dage før, altså den 9. 

september 2021. 
 

Afløser for repræsentanten 
 

I forbindelse med repræsentantskabsmødet skal FKO gøre opmærk- 

som 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 repræsentantskab. Det kræver 

kun, at medlemmet sender en e-mail til leder@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 

repræsentantskabs perioden, 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. 
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