Vedtægter

§1. Foreningen er oprettet den 22. februar 1989. Foreningens navn er FB´s Fællesrepræsentation
(FbF) – en sammenslutning af beboerrepræsentationer i Frederiksberg Boligfond (FB). Foreningen har hjemsted i Frederiksberg kommune.
§2. Foreningens formål er at udveksle erfaringer og tage stilling til forhold af fælles interesse, herunder indstille beboerrepræsentanter til valg til Frederiksberg Boligfond.
§3. Medemmer af foreningen er de til enhver tid tilmeldte og betalende beboerrepræsentationer i
FB.
§4, Repræsentanten i FbF skal stille med mandat fra sin lokale beboerrepræsentation.
§5. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 2. kvartal. Der skal indkaldes til fællesmøder og
generalforsamling skriftligt og senest 14 dage før mødets afholdelse. Emner, som særskilt ønskes
behandlet på et fællesmøde, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. marts.
§6. Dagsorden til generalforsamlingen skal min. indeholde følgende punkter:
1)
2)
3)
4)

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskab og fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse: Der vælges en formand, fire bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, en revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
kasserer.
5) Indkomne forslag.
6) Eventuelt
Enhver repræsentant med gyldigt mandat kan vælges som bestyrelsesmedlem. Der kan vælges max.
1 (et) bestyrelsesmedlem fra samme beboerrepræsentation. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§7. Hver beboerrepræsentation har 1 (en) stemme. Hver beboerrepræsentation har ret til at stille
med 2 repræsentanter til FbF´s fællesmøder og generalforsamling, hvor også de af bestyrelsen inviterede gæster har adgang, men kun har taleret efter aftale med de fremmødte.
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§8. Beboervalgte bestyrelsesmedlemmer i FB deltager i deres valgperiode i FB´s bestyrelsesmøder.
Personsammenfald mellem beboervalgte fondsbestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i
FbF tilstræbes.
§9. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen afgør selv sin
arbejdsform. Formanden tegner bestyrelsen i forhold til Frederiksberg Boligfond og PrivatBo.
Formand og kasserer i forening tegner bestyrelsen i forhold til bankforbindelse.
§10. Kontingent følger kalenderåret. Kontingent forfalder pr. 31. december for det kommende
regnskabsår. Der betales kontingent efter antal lejemål. Regnskabsåret går fra 1. maj. til 30. april.
§11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af beboerrepræsentationerne
skriftligt kræver dette.
§12. Foreningens vedtægt kan ændres af generalforsamlingen, såfremt ½ af medlemmerne er til
stede, samt når et flertal på mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen. Hvis generalforsamlingen
ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Hvor vedtægten
kan vedtages ved simpelt flertal.
§13. Foreningens opløsning kan vedtages af generalforsamlingen med et flertal på mindst 2/3 af
samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret, men opnås
et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, og på denne kan opløsning endelig vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer.
§14. I tilfælde af foreningens opløsning opgøres og fordeles foreningens midler blandt de på opløsningstidspunktet værende medlemmer i overensstemmelse med disses seneste kontingentbetaling.

Således énstemmigt vedtaget på generalforsamling den 15. maj 2017.

2

