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Som informeret om i nyhedsbrevet i august fratræder forretningsfører Peter Skousen pr. 31. januar
2018.
Bestyrelsen har derfor henover efteråret arbejdet med at finde Peter’s afløser, og dette arbejde er
nu afsluttet. Bestyrelsen har nu den glæde at kunne meddele, at vi har valgt at ansætte Merete
Møller Petersen pr. 1. februar 2019 som ny forretningsfører.
Merete er allerede et kendt ansigt i boligforeningen, da hun har været med i hovedbestyrelsen i
godt 20 år, både som næstformand og de seneste 12 år som formand. Merete derfor har et
indgående kendskab til det politiske arbejde i boligforeningen, ligesom hun også har stort lokalt
kendskab, hun er født og opvokset i Vejen, og har derfor dybe rødder i byen, og i kraft af sin
formandspost har hun allerede et solidt netværk.
Merete har i lang årrække været ansat som direktionssekretær og har dermed arbejdet tæt på
topledelsen i virksomheden i en lang årrække. Ved valget af Merete får vi en forretningsfører, som
er lokalforankret, og som vil drive Vejen Boligforening, så vi kan bevare og udvikle boligforeningen
som en lokal forening til glæde for vores dygtige medarbejdere og ikke mindst vores nuværende og
kommende beboere.
Det betyder desværre også, at Merete ikke længere kan bestride posten som formand for Vejen
Boligforening, hvorfor næstformand Anette Knudsen er konstitueret formand pr. 18. december
2019 indtil ny formand er blevet valgt. Det skal også for en god ordensskyld nævnes, at Merete har
været inhabil i møder, hvor hendes kandidatur er blevet vurderet, og som følge deraf ikke deltaget i
disse bestyrelsesmøder. Vi har derimod brugt vores revisionsselskab som rådgiver i forløbet.
Repræsentantskabet vil derfor snarest blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde
mandag, den 21. januar 2019, hvor en ny formand skal vælges.
Bestyrelsen ønsker alle beboere et rigtigt godt nytår.
Vejen, den 3. januar 2019
P.b.v.

Anette Knudsen
Konst. formand
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