
Garantforsamling, Repræsentantskabsmøde 

og Landskonference 2017 

 
Hermed dagsordener og program for Domea.dks Garantforsamling, Repræsentantskabsmøde og 
Landskonference. 
 
Arrangementerne finder sted på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg, www.nyborgstrand.dk 

9.– 10. juni 2017 
 
Alle repræsentanter for Domea.dks administrerede boligorganisationer har adgang til Garantforsam-
lingen, også selv om de ikke er garanter. Det er dog kun garanter, som har stemmeret. 
 
For dem, som kun deltager i Garantforsamling og Repræsentantskabsmøde, betaler Domea.dk ud-
gifterne til morgenmad og frokost. 
 
Bilag 
Dagsordener og tilhørende bilag til møderne finder du på  
 

www.domea.dk/Arrangementer 
 
Her finder du også bilag til refundering af udgifter til befordring i forbindelse med Garantforsamlin-
gen og Repræsentantskabsmødet, Regler om refusion til dækning af tabt arbejdsfortjeneste for løn-
modtagere samt Domea.dks vedtægter, dagsordener mv. 
 
Tilmelding 
Tilmelding sker elektronisk ved at klikke på det link, som findes i mailen eller ved at gå ind på oven-
stående side på Domea.dk. Du kan også bruge din iPad eller smartphone til at tilmelde dig fra. Har 
du ikke mail, kan du enten få et andet bestyrelsesmedlem til at tilmelde dig eller kontakte Hanne 
Thor Slaarup på tlf. 76 64 64 09. 
 
 
Vi glæder os til at se jer på Nyborg Strand 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jens-Anker Gjelstrup  Thomas Holluf Nielsen 
Formand    Adm. direktør 



Kl. 08.30 - 09.30 Udlevering af navneskilte og stemmesedler samt morgenbrød.  
 Standene åbner 
 
Kl. 09.30 - 12.30 Garantforsamling og Repræsentantskabsmøde  
 Inkl. 30 min pause 

Dagsorden Garantforsamlingen 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af Forretningsorden for Garantforsamlingen 

3. Orientering om Domea.dks virksomhed 

4. Beslutning om udbetaling af udbytte 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

6. Valg af 1 sagkyndigt medlem til bestyrelsen 

6. Eventuelt  

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af Forretningsorden for Repræsentantskabsmødet 

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest 
forløbne år 2016 

4. Endelig godkendelse af årsrapporten for 2016 med tilhørende revisionsberetning for 2016 
samt forelæggelse af budget 2017 og budgetoverslag for 2018 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

a. Delegering af kompetence til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 4 stk. 4 
 nævnte områder 
 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme 
 2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme 
 3) Grundkøb 
  4) Iværksættelse af nyt byggeri 
 5) Nedlæggelse af sideaktivitetsafdelinger 
b. Øvrige forslag  

  
6. Valg af formand for 2 år  
 
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for 2 år  
 
8. Valg af revisor 
 
9. Eventuelt 

Kl. 12.30 - 13.30 Frokost samt besøg i standområdet, hvor kaffen serveres 

Garantforsamling, Repræsentantskabsmøde 

Fredag den 9. juni 2017 



Landskonference  

Fredag den 9. juni 2017 

Kl. 13.40 - 14.25 Fremtidsværksted, del 1 – Hvordan kommer vi til at bo 
  alment om fem, ti og 15 år?  
 v/Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen 
 
 
Kl. 14.25 - 15.10 Kaffepause og indtjekning på værelser samt standbesøg 
 
 
Kl. 15.10 - 16.30 Fremtidsværksted, del 2 – Hvilke ønsker har vi selv til frem-

tidens almene boligliv og hvad kræver det af os? Oplæg samt 
workshop ved bordene. 
v/Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen 

 

 
Kl. 16.30 - 17.00 Afrunding og uddeling af Doma.dk priser, her serveres en lille forfriskning 
 
 
Kl. 18.30 - 24.00 Festmiddag med underholdning, musik og dans (natmad kl. 23.30) 

Landskonference 

Lørdag den 10. juni 2017 

Kl. 07.00 - 09.00 Morgenmad og udtjekning fra værelser 
 
Kl. 09.00 - 09.30 Godmorgen med let underholdning. 
 
 
Kl. 09.30 - 10.15 Byggepolitik - så langt er vi, eksempel hvor den nye byggepolitik 

er brugt og erfaringer fra en lokal bestyrelse. 
 v/ Byggechef Charlotte Nørbak 
 
 
Kl. 10.15—11.00 Samskabelse. Hvordan skaber vi fællesskaber med aktører uden 

for boligområderne? Erfaringer fra Danmarks mest samskabende 
kommune: Gentofte . 

 v/Kommunaldirektør Frank E. Andersen, Gentofte Kommune 
 
Kl. 11.00 - 11.30 Pause 
 
 
Kl. 11.30 - 12.15 De 10 bud  
 Charmerende og herlige Hella Joof er en humørbombe af liv og 

sprudlende energi. Med et fantastisk lune og mange års TV-
erfaring, er Hella en yderst fantastisk historiefortæller, der med 
spændende og skæve betragtninger forstår at vikle sit publikum ind 
i en skøn stemning, der giver stof til eftertanke, men også et smil 
på læben. 

 
 
Kl. 12.15 - 12.30 Afrunding v/Jens-Anker Gjelstrup 
 
Kl. 12.30 Frokost og afrejse. 
 

Tak for denne gang og god sommer! 

Kl. 13.30 - 13.40 Velkomst og præsentation af programmet for Landskonferencen samt praktisk infor-
mation v/Jens-Anker Gjelstrup 



Praktiske oplysninger 

Deltagere 
Organisations– og afdelingsbestyrelsesmedlem-
mer, kundechefer, driftsledere samt ledende 
ejendomspersonale 
 
Sted 
Hotel Nyborg Strand 
Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
Tlf.: 65 31 31 31 
 
Pris 
Kr. 3.300,- for begge dage inkl. frokost og 
festmiddag fredag, overnatning i enkeltværelse 
samt frokost lørdag.  
Kr. 2.950,- pr. person for begge dage ved 
overnatning i delt dobbeltværelse.  
Kr. 2.600,- pr. person for begge dage uden 
overnatning. 
 
Deltager du kun i Garantforsamling og Repræ-
sentantskabsmøde er det gratis. 

Tilmelding 
Skal være Domea.dks direktionssekretariat i hænde 
senest fredag den 26. maj 2017 og sker ved at 
gå ind på  
 
www.domea.dk/arrangementer 
 
Har du ikke adgang til internet 
Kan du enten få et andet bestyrelsesmedlem til at 
tilmelde dig eller kontakte Hanne Thor Slaarup på tlf. 
76 64 64 09 
 

Kommer du med bil? 
Der er gratis videoovervåget parkering med 1540 
pladser ved Hotel Nyborg Strand 

Hotellet ligger tæt på E20—den fynske motorvej 

Kommer du med tog? 
Hotel Nyborg Strand ligger få minutters kørsel i taxa 
fra Nyborg Station og 20 min. i gå afstand. 

Nyborg Strand 


