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Referat fra det Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 2009 

 
Onsdag den 14-01-2009 kl. 16:30 blev der afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DOA hos 
Boligforeningen af 6.12.1942´s mødelokale på Holger Drachmanns Gade 1 i Sønderborg med følgende 
dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent. 
 
2) Fremlæggelse af forslag med henblik på vedtagelse af repræsentantskab. 
    Forslaget består af 2 analog pakker og 17 digitale pakker. 
    Pakkerne vil blive gennemgået på mødet. 
 
Tage Skott bød velkommen og  foreslå Thorbjørn Philipsen. Thorbjørn takkede for valget og konstan- 
sterede at mødet var lovligt indvarslet og fremsagde dagsorden. 
 
Eigil havde bemærkning vedr. dagsorden angående deres forslag fra 15-12-08, Thorjørn afviste og sagde at 
det var dagens forslag der var på dagsordenen. 
 
Tage fremlagde forslag over for forsamlingen og gav ordret til Jørgen Christensen fra Stofa 
> indhold tages fra DOA´s hjemmeside.< 
 
Lars Bo overtog efter Jørgen Christensen den digitale del af præsentationen, efter dette blev der indlagt en 
pause på 10 mm. 
 
Thorbjørn startede igen med at fortælle. Stofa fortalte om konsekvens af ændring om at de var dem der gik 
gik ud over var dem der havde pakke 2 ca. 2300 medlemmer (Heraf en stor del fra omliggende områder). 
Stofa vil overfor de medlemmer der ikke var repræsenteret på mødet vil få en mulighed for en præsentation 
inden den 31.01.09. 
 
Bemærkninger: 
 
Der var stor diskussion angående pakkeskift, som mere eller mindre blev klarlagt på mødet sagkyndigt. 
Tage kom så med en afsluttende bemærkning inden afstemningen. 
Thorbjørn fortalte hvordan afhentning og afstemning skulle foregå:  
 
Ja for forslaget 
Nej imod forslaget fra 15-12-08. 
 
Resultatet blev følgende: 
 
Ja:    282 stemmer 
Nej: 151 stemmer 
Blank: 4  
 
Forslaget blev således vedtaget. 
 
Tage Skott fik afsluttende bemærkning og fortalte at medlemmerne fra pakke 2 fik en uge til  
at finde frem til hvad de ville. 
 
Herefter fik Thorbjørn ordret og takkede for god ro og orden hvorefter medlemmerne søgte hjem. 
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