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     Dato: 20-12-2022 
     

  

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Plus Bolig  

 

Da Ebbe Dalsgaard har valgt at trække sig fra posten som organisationsbestyrelsesformand (se 

vedhæftede skrivelse til orientering), indkaldes der hermed til ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde 

Torsdag d. 5. januar 2023 kl. 17.30 

ved Plus Bolig, Alexander Foss Gade 7, 9000 Aalborg    

Der vil være kaffe fra kl. 17:15 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af organisationsbestyrelsesformand for perioden indtil ordinært 

repræsentantskabsmøde 2024  
3. Evt. suppleringsvalg af organisationsbestyrelsesmedlemmer. 

Hvis der under pkt. 2 vælges en organisationsbestyrelsesformand iblandt nuværende 
organisationsbestyrelsesmedlemmer, skal der vælges et nyt 
organisationsbestyrelsesmedlem i dennes sted. Det samme gør sig gældende, hvis et eller 
flere organisationsbestyrelsesmedlemmer skulle trække sig inden eller på mødet. Ved 
eventuelt valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer sikres, at de oprindelige 
valgperioder opretholdes. 

4. Valg af 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen. 
På seneste ordinære møde valgtes 3 suppleanter til bestyrelsen, men der er nu kun 1 
tilbage. Der gennemføres derfor nyvalg/genvalg af 3 suppleanter for perioden frem til 
førstkommende ordinære møde. 
 

Tilmelding 
For at få et overblik over, hvor mange der kommer af hensyn til det praktiske, beder vi venligst om 

tilmelding til info@plusbolig.dk eller telefon 96 31 41 51 senest mandag den 2. januar 2023 kl. 

10:00 

 

De bedste hilsner  

Organisationsbestyrelsen i Plus Bolig 

mailto:info@plusbolig.dk


 

Plus Bolig skal have ny formand 

 

Formand Ebbe Dalsgård og næstformand Jesper Reckweg har efter et møde i Plus Boligs 

organisationsbestyrelse – mandag den 19. december – begge trukket sig fra deres poster.  

 

Ebbe Dalsgård og Jesper Reckweg siger om deres beslutning: 

– Vi må erkende, at vi ikke er enige med flertallet i bestyrelsen i en række grundlæggende 

spørgsmål. For Plus Boligs skyld stiller vi derfor vores mandater til rådighed for andre 

kandidater med øjeblikkelig virkning. På den måde kan organisationsbestyrelsen hurtigt 

komme videre med de vigtige opgaver, der ligger foran Plus Bolig. 

 

Finn Pedersen fra afdeling 1061 Kappa/Deltavej blev på mødet valgt til ny næstformand, og 

der bliver indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 5. januar 2023, kl. 

17.30, hvor der skal vælges ny formand til Plus Bolig. 

1. suppleant, Jørgen Behrentzs er trådt ind organisationsbestyrelsen i stedet for Jesper 

Reckweg. 

 

Finn Pedersen siger: 

– Internt i organisationsbestyrelsen kan og skal vi ikke være enige om alt, men når det gælder 

den strategiske retning og visionerne for fremtidens Plus Bolig, så er vi nødt til at have fælles 

fodslag. Det er ikke nogen hemmelighed, at 2022 har været et hårdt år for Plus Bolig, og vi 

har nu brug for, at der bliver skabt ro om boligselskabet. Derfor har vi også stor respekt for 

Ebbes og Jespers beslutning. Og vi vil nu gøre alt for at løfte opgaven i 

organisationsbestyrelsen. 

 

 

For yderligere information: 

 

Næstformand Finn Pedersen, tlf. [21558441], mail: fipe@organisationsbestyrelse.plusbolig.dk 

 

mailto:fipe@organisationsbestyrelse.plusbolig.dk

