Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af vedtægter for foreningen Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger
i Aalborg (AKU)
2016-047011
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til ændrede vedtægter for Foreningen for
Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Foreningen for Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg (AKU) fremsender forslag til ændrede
vedtægter til Aalborg byråds godkendelse.
De reviderede vedtægter er enstemmigt vedtaget på foreningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde
tirsdag den 3. oktober 2017 og er ligeledes forhåndsgodkendt af Aalborg Kommunes tilsyn med det støttede
boligbyggeri og de ustøttede private ungdomsboliginstitutioner.
Forslaget skal erstatte de nuværende vedtægter fra 2016.
De væsentligste ændringer i vedtægterne består i en reduktion af antallet af medlemmer i AKU-Aalborgs
repræsentantskab og bestyrelse, samt ændring af stemmefordelingen i repræsentantskabet.
Det nuværende repræsentantskab består af 76 medlemmer. I de ændrede vedtægter reduceres
repræsentantskabet til 41 medlemmer.
I de nuværende vedtægter tildeles medlemskab og stemmer i repræsentantskabet med udgangspunkt i de
juridiske enheder, som boligorganisationerne og ungdomsboliginstitutionerne udgøres af.
Der er over en årrække sket en markant forskydning i forholdet mellem antallet af boliger og stemmeandelen
i repræsentantskabet.
I de ændrede vedtægter fordeles medlemskab og stemmer i repræsentantskabet derfor ud fra både de
juridiske enheder og andelen af ungdomsboliger i forholdet 50/50.
Endelig reduceres AKU-Aalborgs bestyrelse fra maksimalt 9 medlemmer i de nuværende vedtægter til
maksimalt 7 medlemmer i de ændrede vedtægter. Formålet med dette er at gøre bestyrelsen mere
arbejdsdygtig i dens ageren, og dermed gøre bestyrelsen til en endnu bedre sparringspartner for den daglige
ledelse.
Vedlagt som bilag er forslag til reviderede vedtægter og gældende vedtægter, samt baggrundnotat
vedrørende ændring af repræsentantskabet for AKU-Aalborg.
I gældende vedtægter fra 2016, er det bestemt, at vedtægtsændringer skal godkendes i Aalborg byråd,
hvorfor sagen indstilles til godkendelse.
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Bilag:
Forslag til ændrede vedtægter for AKU-Aalborg 27.10.2017
Baggrundsnotat vedr. ændring af repræsentantskabet for AKU-Aalborg
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