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Til Domea.dks repræsentantskab samt  

alle formænd for organisationsbestyrelserne 

Domea.dks Garantforsamling, Repræsentantskabsmøde og Lands-
konference 2018 
 
Hermed indkaldes til Domea.dks Garantforsamling, Repræsentantskabs-

møde 2018.  

Møderne finder sted 1.-2. juni 2018 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 
2, 5800 Nyborg. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på Garantforsamlingen eller Repræsentant-
skabsmødet mailes til hsl@domea.dk senest d. 18. maj 2018. 
 
Program for fredag formiddag 
Kl. 08.30 Indskrivning, kaffe, morgenbrød mv.  
 Standene åbner – HUSK at deltage i de forskellige konkur-

rencer på standene 
Kl. 09.30 Garantforsamling 
Kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 
Kl. 12.30 Frokost inkl. kaffe 
Kl. 13.30 Domea.dks Landskonference 2018 
 

Glæd dig til to inspirerende dage 
Der venter to inspirerende og hyggelige dage om Det gode boligliv. 
 

Der bliver masser af involvering af deltagerne og vi vil derfor bede dig 
tænke over, hvad oplever du som det gode boligliv? Hvordan finder vi de 
fælles drømme i boligafdelingen? Og hvordan får vi gjort dem til virke-
lighed? Det vil være nogle af de spørgsmål, som vi skal debattere, så I som 

beboerdemokrater får inspiration og konkrete ideer med hjem til boligafde-
lingerne. 
 
Tilmelding 
Du skal tilmelde dig senest fredag den 18. maj 2018 til Hanne Thor 
Slaarup på tlf.nr. 76 64 64 09. 
 
Valg 
På Garantforsamlingen skal der vælges 2 sagkyndige og på Repræsentant-
skabsmødet skal der vælges formand, næstformand og 4 bestyrelsesmed-
lemmer. Du kan følge med i valgprocessen og se, hvem som er opstillet, på 

 
www.Domea.dk/valg2018 
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 Ønsker du at få tilsendt et detaljeret årsregnskab for Domea.dk kontakt 

Hanne Thor Slaarup på telefon 76 64 64 09 eller på mail hsl@domea.dk. 
 
Alle repræsentanter for administrerede boligorganisationer har adgang til 
Garantforsamlingen, også selv om de ikke er garanter. Det er dog kun ga-
ranter, som har stemmeret.  

 
Deltager du kun i Garantforsamling og Repræsentantskabsmøde er det gra-
tis. 

 

Vi glæder os til at se dig i Nyborg. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Poul Rasmussen Thomas Holluf Nielsen 

Formand Adm. direktør 
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