
    Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Herlev 

                                                                       August 2022 

Hermed indkalder Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i 

Herlev kommune, (FR) til fællesmøde torsdag den 29 september 
2022 klokken 19.00, i Kagsgårdens mødelokale, beliggende 
Stationsalleen 38, op af ståltrappen, med følgende dagsorden: 

1 Valg af dirigent 

2 Valg til stemmeudvalg 

3 Valg af referent 

4 Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

5 FR`s regnskaber fremlægges til godkendelse, for perioden 
1.1.21-31.12.21 

6 Godkendelse af FR`s budget for 2022 

7 Behandling af eventuelt indkomne forslag 

8  Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og af suppleanter  

 Den nuværende bestyrelse er: 

 Erik B Nielsen (formand) 
 Connie Mankov (næstformand)   
   Ole Bech (kasserer)  
 Lars-Jørgen Pedersen (bestmedlem) 

 Kurt Gjerstof (bestmedlem) 
 Finn Pedersen (bestmedlem)  
    Nikolaj Kjær (bestmedlem) 
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Følgende 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

Lars-Jørgen Pedersen    
Nikolaj Kjær                 
Erik B Nielsen                
Finn Pedersen 

Følgende er suppleanter 

Frank Lind 
Kirsten Persson 
   

9   Valg intern revisor 

10  Evt 

På bestyrelsens vegne 

Erik B Nielsen 



    Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Herlev 

August 2022 
 

Til alle afdelingsbestyrelser i Herlev 

Fællesrepræsentation af boligorganisationer i Herlev (FR), indkalder herved til det årlige 

fællesmøde, torsdag den 29 september 2022, klokken 19.00 i Kagsgårdens mødelokale, beliggende 

Stationsalleen 38, op af ståltrappen. 

Dagsorden til fællesmøde sendes vedlagt, hvis man har forslag der skal behandles på mødet, bedes 

de sendes til Erik B Nielsen senest onsdag den 14 september 2022, på denne mailadresse: 

kirsten.erik@hotmail.com 

FR arbejder for bl a et godt samarbejde med Herlev Kommune, og vil så vidt muligt være med til at 

præge politikken på det almene boligområde i Herlev 

FR prøver at komme med nye måder at samarbejde på tværs af boligorganisationerne. 

FR vil også stå for dialogmøder om både boligpolitik og sociale aspekter, der har interesse for 

afdelingsbestyrelserne. 

Det er vigtigt at bestyrelsen i FR har så bredt et udsnit af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra 

forskellige boligorganisationer/-selskaber som muligt, målet er at der i bestyrelsen sidder en fra 

hver boligorganisation/-selskab.   

Dette brev er sendt til de afdelingsformænd som FR har navne på, hvis du ikke mere er formand for 

afdelingsbestyrelsen, bedes du aflevere dette brev til den nye formand. 

Hvis du har mulighed for det, vil jeg meget gerne have din mailadresse, af hensyn til 

korrespondance mellem FR og jeres afdeling, du må meget gerne sende adressen til mig på: 

kirsten.erik@hotmail.com 

På gensyn til årsmødet den 29 september 2022    

På bestyrelsens vegne 

Erik B Nielsen 

Bilag:  1 dagsorden 
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