
 

  
 

Til ABF's medlemsforeninger i kreds Sydsjælland 

 

Stubbekøbing den 4. September 2022. 

 
 
 

 

  

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Sydsjælland 

Dato og tid: torsdag den 1. september 2022, kl. 16:00-19:00 

Sted: DGI Huset Vordingborg, Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg 

 

Til kredsgeneralforsamlingen var der fremmødt 19 stemmeberettigede personer.  

I alt fremmødte 38 andelshavere fra 19 foreninger. 

 

 

DAGSORDEN: 

 
Ad. pkt. 1. Velkomst og valg af dirigent 

Per Thomsen bød velkommen og indledte med at afholde et minuts stilhed i anledning af mangeårigt be-

styrelsesmedlem, Birthe Hansen afgik ved døden den 16. august. 

Kirsten Holm, Landsnæstformand, blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter forskrifterne. 
 
Som følge af at Per Thomsen havde trukket sit kandidatur var der følgende ændringer til dagsordenen. 
 

Pkt. 4 Valg til kredsbestyrelsen 

a) Valg af kredsformand for to år 

      Frank Vallenthin Poulsen stiller sig til rådighed. 

aa) Valg af næstformand 

       Aage Steen Rasmussen stiller sig til rådighed. 

Pkt. 6 Valg til ABF’s hovedbestyrelse 

a) Valg af et medlem for to år 

Frank Vallenthin Poulsen stiller sig til rådighed. 

b) Valg af 1. og 2. Suppleant for to år. 

Aage Steen Rasmussen stiller sig til rådighed som 1. Suppleant. 
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Dagsordenen blev oplæst og godkendt. 

 

Ad. pkt. 2. Kredsberetning 

Per Thomsen holdt kredsbestyrelsens beretning. 

Jens Frederiksen, Solparken, Nørre Alslev spurgte til arbejdet med at få nye medlemsforeninger, idet han 

var vidende om at der i hans område er flere foreninger der ikke er medlem af ABF. Det blev aftalt at den 

nye bestyrelse følger op herpå i samarbejde med Jens Frederiksen.  

 

Ad. pkt. 3. Eventuelt indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag.  

 

 

Ad. pkt. 4. Valg til kredsbestyrelsen  

a. Valg af kredsformand for 2 år 

Frank Vallenthin Poulsen blev valgt som kredsformand for 2 år. 

 

b. Valg af kredsnæstformand for 1 år 

Aage Steen Rasmussen blev valgt som kredsnæstformand for 1 år.  

 

c. Valg af op til tre kredsbestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Inge Larsen blev valgt som kredsbestyrelsesmedlem for 2 år. 

Jeppe Søndergård blev valgt som kredsbestyrelsesmedlem for 2 år. 

Nicky Leeliwen blev valgt som kredsbestyrelsesmedlem for 2 år.  

 

d. Valg af op til 2 kredsbestyrelsessuppleanter for 1 år 

Gunnar Mathiasen blev valgt som kredsbestyrelsessuppleant for 1 år 

Helmer Jensen, blev valgt som kredsbestyrelsessuppleant for 1 år. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Frank Vallenthin Poulsen, kredsformand for 2 år.  

Aage Steen Rasmussen, kredsnæstformand for 1 år. 

Inge Larsen, kredsbestyrelsesmedlem for 2 år. 

Jeppe Søndergård, kredsbestyrelsesmedlem for 2 år. 

Nicky Leeliwen, kredsbestyrelsesmedlem for 2 år. 

Kaj Jensen, kredsbestyrelsesmedlem 1 år. 

Gunnar Mathiesen, kredsbestyrelsessuppleant 1 år.  

Helmer Jensen, kredsbestyrelsessuppleant 1 år. 
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Ad. pkt. 5. Hvordan skal ABF arbejde og udvikle sig i de kommende år? – Nyt principprogram og 
ændringer af ABF’s vedtægter på vej 

v. ABF’s landsformandskab – landsnæstformændene Kirsten Holm og Brian Fabricius, redegjorde for:  

• Ny struktur og nye vedtægter. 

• Nyt  principprogram. 

 

 

Ad. pkt. 6. Valg til hovedbestyrelse  

a. Valg af hovedbestyrelsesmedlem for 2 år 

Frank Vallenthin Poulsen, hovedbestyrelsesmedlem for 2 år.  

 

b. Valg af 2 hovedbestyrelsessuppleanter for 2 år 

Aage Steen Rasmussen, 1. hovedbestyrelsessuppleant 

Jeppe Søndergård, 2. hovedbestyrelsessuppleant.  
 

 

Ad. pkt. 7. Den aktuelle politiske situation på andelsboligområdet 

 v. direktør Jan Hansen, redegjorde for 4 aktuelle emner: 

• Fastsættelse af andelsværdien 

• Finansiering af køb af andelsbolig 

• Krav om digital bogføring 

• Fastsættelse af grundværdier. 

 

Ad. Pkt. 8. Forebyggelse af it-kriminalitet og andre gode råd fra politiet 

v. politikommissær  Morten Jensen, Sydsjælland og Lolland Falsters Politi 

Morten Jensen tog udgangspunkt i ”Trick tyverier” – fysiske og elektronisk og forebyggelse heraf. Emnet  

gav en god dialog med mødedeltagerne.  

 

 

Dirigent:________________________________________ 
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Referant: Frank Vallenthin Poulsen 

 

De tilstedeværende medlemmer af kredsbestyrelsen: 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 


