
 

 

25. marts 2022 

Kære medlem 

 

Det er nu igen blevet tid til Foreningen Kollegienet Odenses (FKOs) årlige repræsentantskabs-

møde og du inviteres til at deltage  

 

Torsdag den 28. april 2020 kl. 18.00 

Fælleslokalet, Cortex Park 18B 

 

Under mødet vil der være drikkevarer og lidt snacks på bordene og efter mødet vil vi som 

sædvanelig være vært for en bid pizza. 

 

Dagsorden: 

0. Formalia 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Gennemgang af regnskab 

6. Forelæggelse ved bestyrelsen af budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

 

Repræsentantskabsmødet er din mulighed for at få indflydelse på dit internet og til at stille 

spørgsmål til hastighed, pris, stabilitet og lignende. Du kan også få endnu mere indflydelse ved 

at stille op til bestyrelsen, hvor FKOs daglige og fremtidige drift drøftes månedligt. 

 

Forslag 

Ønsker du at stille forlag til repræsentantskabsmødet skal disse være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Den sidste frist for 

indsendelse af forlag til mødet er dermed den 20. april 2022 kl. 18.00. 

Forslag skal sendes til leder@kollegienet.dk  

 

Foreningen Kollegienet Odense 

Repræsentantskabsmøde den 28. april 2022 kl. 18.00 
 

1. Indkaldelse 

 
 



 

Bestyrelsen 

Hvert år er hele bestyrelsen på valg og det samme er de to suppleanter, så hvis du ønsker at 

få endnu mere indflydelse på FKOs arbejde og/eller erfaring med bestyrelsesarbejde kan du 

på mødet melde dig som kandidat.  

 

Der er møde i bestyrelsen ca. en gang om i måneden, hvor nogle foregår fysisk og andre 

online. På møderne diskuteres den daglige drift, økonomien, projekter, sociale arrangementer, 

fremtidige planer og lignende. 

 

Vil du gerne vide mere om hvordan det er at sidde i bestyrelsen, så du velkommen til at 

kontakte daglig leder på leder@kollegienet.dk eller telefon 63 14 44 57 i telefontiden. 

 

Afløser for repræsentanten 

I forbindelse med repræsentantskabsmødet skal FKO gøre opmærksom på, at det ifølge 

vedtægterne ikke er muligt at sende en afløser for repræsentanten, såfremt medlemmet 

ønsker stemmeret.  

 

Ønsker man at ændre ens repræsentant skal man kontakte daglig leder på 

leder@kollegienet.dk med navnet på den gamle repræsentant, samt navn og 

kontaktinformation på den nye. Er der ikke en repræsentant registreret allerede skal vi blot 

have 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. Det er 

også muligt for en tidligere repræsentant, at blive det igen efterfølgende. 

 

Anden indkaldelsen 

Anden indkaldelsen udsendes senest 5 dage før mødet, altså den 23. april 2022. Der vil med 

anden indkaldelse blive fremsendt regnskab, budgetforslag, revisionsprotokollat og eventulle 

modtagne forslag. 

 

Vi håber så mange som muligt har mulighed for at deltage, så vi kan få et godt, 

produktivt og hyggeligt møde 

 

Med venlig hillsen  

på bestyrelsens vegne 

 

Ulla Egknud 

Formand 


