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Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 26. juni 2018, kl. 17.00   
Selskabslokalet, Stolpehøj 61, 1., 2820 Gentofte 

Til Stede 
 
 
 

Svend Borggreen, Christine Langer, Karina Hostrup Michelsen, Hanne Groth Jør-
gensen, Benny Sørensen Jespersen, Ole Lund Petersen, Annie Kreibke, Jesper Dal-
hoff, Julia Becher og John Olsen 

Fraværende Hanne Olsen og Bjarne Burkal 
 
 

Administrationen Marianne Vittrup 
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1. Valg af dirigent 

Svend Borggreen bød velkommen til mødet og foreslog John Olsen som dirigent. John Olsen blev 
valgt og konstaterede, at mødet var lovformeligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 

 

2. Valg af formand  

Morten Jensen har den 1. juni 2018 meddelt KAB, at han af personlige årsager ønsker at frasi-
ge sig sine tillidsposter i Gentofte Ejendomsselskab for en periode. 
 
Da formanden er valgt direkte af repræsentantskabet, skal der foretages nyvalg af formand 
for den periode, den afgåede formand var valgt til.  
 
Morten Jensen blev på det ordinære repræsentantskabsmøde den 15. maj 2017 valgt som for-
mand for en toårig periode. Der skal derfor vælges en formand for perioden frem til det ordi-
nære repræsentantskabsmøde i 2019. 
 
Indstilling:  
Repræsentantskabet vælger en formand for perioden frem til det ordinære repræsentant-
skabsmøde i 2019. 
 

Der var indkommet et antal indstillinger, som er vedlagt referatet som samlet bilag 2.  
 
To kandidater var stillet op, og der blev afholdt valg med følgende stemmetal: 
 
Hanne Groth Jørgensen:  2 stemmer 

Ole Lund Petersen:  8 stemmer 

Ole Lund Petersen blev dermed valgt som formand for Gentofte Ejendomsselskab. 

Bilag 2: Indstillinger af kandidater. 
 

3. Evt. suppleringsvalg til organisationsbestyrelsen 

Organisationsbestyrelsen består ifølge vedtægterne af 7 medlemmer, heraf 5 valgt af beboer-
ne. I tilfælde af, at repræsentantskabet vælger en formand blandt de siddende organisations-
bestyrelsesmedlemmer, skal der suppleres med et beboervalgt organisationsbestyrelsesmed-
lem.  
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Indstilling: 
Repræsentantskabet vælger, afhængigt af udfaldet af formandsvalget, 1 medlem til organisa-
tionsbestyrelsen. 
 

Efter valget af Ole Lund Petersen var der ikke længere en vakant plads, og der var derfor ikke brug 
for suppleringsvalg.  
 
Organisationsbestyrelsen har dermed følgende sammensætning (afgangsorden i parentes): 
 

Ole Lund Petersen: formand    (2019) 
Svend Borggreen: næstformand  (2019) 
John Olsen: medlem med særlig indsigt  (2020) 
Bjarne Burkal: udpeget af kommunalbestyrelsen 
Jesper Dalhoff     (2020) 
Hanne Groth Jørgensen    (2020) 
Christine Langer     (2019) 

 

4. Evt. suppleringsvalg af suppleanter til organisationsbestyrelsen 

På det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. maj 2018 blev følgende valgt som supplean-
ter til organisationsbestyrelsen: 
 
suppleant: Ole Lund Petersen 
suppleant: Hanne M. Olsen 
 
I det tilfælde en af disse bliver valgt til organisationsbestyrelsen, skal der foretages supple-
ringsvalg. 
 
Indstilling: Repræsentantskabet vælger min. 2 suppleanter til organisationsbestyrelser. 
 

Julia Becher blev valgt som 2. suppleant. Hanne M. Olsen er 1. suppleant. 
 
 

5. Evt. supplering af følgegruppen for nybyggeriet på Bank-Mikkelsens Vej 

Repræsentantskabet valgte på et ekstraordinært møde den 30. oktober 2017 at nedsætte ny 
følgegruppe for byggeriet på Bank-Mikkelsens Vej bestående af: 
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Morten Jensen 
Ole Lund Petersen og  
Hanne Groth Jørgensen 
 
 
På det ordinære møde den 7. maj 2018 supplerede repræsentantskabet følgegruppen med to 
medlemmer: 
 
Jesper Dalhoff og  
Hanne M. Olsen 
 
Da Morten Jensen nu er udtrådt, bør repræsentantskabet tage stilling til eventuel supplering 
af følgegruppen, som nu består af: 
 
Ole Lund Petersen 
Hanne Groth Jørgensen 
Jesper Dalhoff 
Hanne M. Olsen. 
 
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager stilling til eventuel supplering af følgegruppen for 
nybyggeriet på Bank-Mikkelsens Vej. 
 

Det blev besluttet ikke at supplere følgegruppen.  
 
Mødet sluttede kl. 17.35. 
 
 
 
 
 
------------------------------    ---------------------------- 
Ole Lund Petersen    John Olsen 
Formand     Dirigent 


