
 
                               Fredericia 30.03.2019 

Senior Bo Fredericia 

Referat fra generalforsamling 26.03.2019 

Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet. 

Lis Gregersen blev foreslået og valgt til dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig invarslet. 

Bestyrelsens beretning. 

Formanden forelagde beretningen op startede med at se 9 år tilbage til foreningens start og så hvad der var 

sket til nu, det var rigtig mange ting som havde været meget vanskeligere at få igennem end ventet. 

Tak til alle de medlemmer som har troet på os hele vejen. 

Nu er vi enorm stolte over det resultat vi har fået ud af det indtil nu, og det bedste er at beboerne i de 2 

Senior Bo afdelinger er lige så begejstrede. 

Kongens punkt (Kanalbyen) er rigtig godt på vej og er efter planen klar til indflytning 01.11.2019, alle 

lejligheder er udlejet  

Senior Bo Fredericia har været i gavehumør og udstedt gavekort til de 2 Senior Bo fællesskaber som er 

færdige. 

Der blev givet 100 kr. pr. bolig til fri afbenyttelse i afdelingerne. 

Planer for fremtiden. 

Det er planen af få flere Senior Boliger i gang. 

Når havnen er færdig her sidst på året, har vi sammenlagt i de 3 afdelinger 112 boliger. 

Med en venteliste på ca. 200 ser vi et behov for at skaffe flere boliger. 

Der arbejdes på højtryk for at finde nye steder, men der mangler stadig lokalplaner for en del områder i 

byen. 

Vi vil det her, men vil ikke gå på kompromi med hverken beliggenhed eller kvalitet 

Forslag til generalforsamlingen. 

For at sikre at en eventuel kassebeholdning ved nedlægning af foreningen kom de rette steder hen, var der 

forslag om at ændre vedtægternes § 9 stk. 1, så der kom til at stå: 

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overgå til de etablerede Senior Bo afdelinger, fordelt 

efter antal boliger. 

Alle på generalforsamlingen stemte for en sådan ændring, hvilket indebærer at der skal indkaldes til en 

ekstra ordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. 

 



 
 

Valg. 

Bestyrelsen: 

Der var genvalg af Johnny Jørgensen 

Der var nyvalg af Lars Lindskov. 

Suppleanter: 

Der var valg af  Bjarne Dueholm 

Der var valg af  Erik Lauritsen. 

Revisor: 

Der var nyvalg af Hans Bebe 

Eventuelt. 

Formanden for Senior Bo Købmagergade fortalte om opstart og forløbet i afdelingen, det gennemgående 

tema var at der skulle arbejdes med tingende, men så blev det også godt. 

Aftenen sluttede med kaffe og kage. 

 

 

Referent 

Edvin Steiness 

  



 
 

 


