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17. marts 2022 

 

Til boligorganisationerne i BL 7. kreds 
 

Dagsorden til kredsvalgmøde 
 
Som nævnt i indkaldelsen til kredsvalgmødet af 23. februar 2022 afholdes valg til BL 7. kreds 
repræsentantskab og dermed også til kredsens repræsentanter i BL’s bestyrelse og BL’s repræ-
sentantskab 
 

Onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00 
På  

Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af forretningsorden for kredsmødet (forslag vedlagt) 
 
2. Valg af: 

a. Dirigent  
b. Referent 
c. Stemmeudvalg 

 
3. Beretning for den forløbne valgperiode ved kredsformand Per Nielsen 

 
4. Aktuel boligpolitisk orientering v/ Bent Madsen, direktør, BL – Danmarks almene 

boliger 
 

 
5. Valg af: 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. 19 repræsentanter 
d. Mindst 3 suppleanter 

 
6. Eventuelt 

 
Ifølge BL’s vedtægter § 7 stk. 10 er følgende personer valgbare: 

 
Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer som på kredsmødet 
er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrel-
sesmedlem, som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som med-
lem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betin-
gelse for valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden 
kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg. 

 



side 2 

 
 
Opstillede kandidater 
De opstillede kandidater kan ses på www.kredsvalg.dk. Listen opdateres løbende, når der kom-
mer nye kandidater.  
 
Alle forslag til kandidater, som er BL i hænde senest 2 hverdage før kredsvalgmødet, vil fremgå 
af det på forhånd etablerede stemmemateriale. Forslag, der fremsættes på selve kredsvalgmø-
det, påføres stemmematerialet på mødet. 
 
Adgangskort 
Vedlagt er adgangskort i det antal eksemplarer, som svarer til boligorganisationens kredsdele-
gerede i henhold til BL’s vedtægter. Som noget nyt er adgangskortene udsendt på e-mail til bo-
ligorganisationen, hvorefter boligorganisationerne som tidligere videreformidler adgangskortene 
til de kredsvalgdelegerede. Materialet udsendes ikke fysisk. 
 
Ved indgangen til kredsvalgmødet scannes adgangskortene for udlevering af stemmemateriale.  
 
Det er muligt at deltage selvom man ikke er delegeret – dog skal man stadig tilmeldes arrange-
mentet jf. nedenfor. 
 
Husk adgangskortene på kredsvalgmødet. 
 
Tilmelding 
VIGTIGT: Af hensyn til antallet af stemmebokse er der adgang til kredsvalgmødet ved forudgå-
ende tilmelding. Alle skal tilmeldes kredsvalgmødet af boligorganisationen med oplysning om: 
navn, boligorganisation og mailadresse. Fristen for tilmelding er senest den 24. marts 2022. 
 
Tilmelding sker online via BL’s hjemmeside: på dette link. 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, tilmelding og det praktiske, så skriv til Anita Dainese på 
ada@bl.dk.  For spørgsmål til indholdet kontakt Mette Tams på mta@bl.dk 
 

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=21-335
mailto:ada@bl.dk?subject=Foresp%C3%B8rgsel%20p%C3%A5%2021-337%205.%20kreds%20-%20Kredsvalg
mailto:mta@bl.dk?subject=Foresp%C3%B8rgsel%20p%C3%A5%2021-337%205.%20kreds%20-%20Kredsvalg
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Venlig hilsen 
 
Mette Tams 
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