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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. september 2012, kl. 18.30. 
 

 

 

Fraværende: Poul Meisler (afbud) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 22. august 2012 er underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning  

 af protokol side 1146.  

 

4. Meddelelser. 

 

 Afd. 52, Resedavej 101-107.  

 

 Den 13. september 2012 har SKAT besigtiget ejendommen med henblik på en §4 vurdering. 

 Afventer nu SKAT`s vurdering inden yderligere tiltag i sagen.  

 

 EDB – WebZone.  

 

 Den endelige tidsplan og detaljerne omkring implementeringen af webzone er nu på plads. Med  

 baggrund i årsafslutningen m.v. er tidspunkt for iværksættelse af driften rykket til den 1. marts 

  2013. 

 

 Kvotemøde 2012, Silkeborg kommune.  

 

 Torsdag den 13. september 2012 blev det årlige kvotemøde afholdt med Silkeborg Kommune.  

 AB afventer i den forbindelse referat fra mødet. 

 

 Silkeborg kommunes godkendelse af ledningsnet til fjernvarmeforsyning i Funder, Lysbro og  

 Funder Kirkeby.  

 

 Den 8. juni 2011 godkendte Silkeborg Kommune et varmeprojektforslag for konvertering fra  

 naturgas til fjernvarmeforsyning i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby.  
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4. Meddelelser (fortsat). 

 

 Godkendelse af projektet blev givet med det vilkår, at Silkeborg Varme A/S efterfølgende  

 indsendte projektforslag vedrørende etablering af transmissionsledninger og distributions-

 ledninger til Silkeborg  

 Kommune, og at denne ansøgning godkendes. Til orientering har vi den 27. august 2012 mod- 

 taget meddelelse om, at Silkeborg Kommune har godkendt omhandlende projektforslag.  

  

5.  Råbalance (boligorganisationen). 

 

 Råbalance for boligorganisationen er udsendt til bestyrelsen sammen med de øvrige  

 månedsbalancer. Ingen bemærkninger. 

 

6. Udlejningssituationen/fraflytning.  

 

 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 

 Ingen bemærkninger. 

 

7. Evaluering af ordinære afdelingsmøder 2012.  
 

 Afholdelse af de ordinære afdelingsmøder 2012 er gennemført planmæssigt. 

 

 På det ordinære afdelingsmøde i AB`s afd. 21, valgte afdelingsbestyrelsen og referenten at  

 trække sig i forbindelse med formandens beretning. Som følge heraf indkaldte organisations- 

 bestyrelsen til ekstraordinært afdelingsmøde den 18. september 2012, med henblik på valg af  

 ny afdelingsbestyrelse og færdiggørelse af en allerede lovlig dagsorden. Det var på mødet den  

 18. september 2012 ikke muligt at få valgt en ny afdelingsbestyrelse. AB`s organisations-

 bestyrelse vil derfor fremadrettet fungere som afdelingsbestyrelse for afdelingen. 

  

8. Godkendelse af driftsbudgetter for 2013 (afdelinger uden afdelingsbestyrelse  

 sammenholdt med manglende fremmøde af beboere). 

 

 Grundet manglende fremmøde af lejere i afdelingerne 1, 5, 7, 11, 14, 27, 28, 30, 31, 34, 38, 39,  

 40, 41, 47, 48, 53, 54, 55 og 59 er budgetterne forelagt til godkendelse af  

 organisationsbestyrelsen d.d. 

 Budgetterne i ovennævnte afdelinger er alle godkendt af organisationsbestyrelsen d.d. 

 

9. IT (bestyrelse)  

 

 Ønske/behov for investering i IT til organisationsbestyrelsens medlemmer blev drøftet. 

 RKR undersøger om tablet pc-er understøttes af KTP`s Web- Bolig og WebZone, samt priser 

 på udstyr. Regler omkring beskatning undersøges. 
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10. AB bladet. 

 

 Da det til tider ofte er svært at skaffe relevant stof til en udgivelse af AB bladet 3 gange årligt  

 drøftede bestyrelsen en reduktion fra 3 til 2 udgivelser årligt. Bestyrelsen besluttede som 

  udgangspunkt at reducere udgivelsen af AB bladet fra 3 udgaver til 2 udgaver årligt. 

 

11.  Helhedsplans- og renoveringsstøtteprojekter.  

 

 Afd. 02, 05, 06, 10, 15, 19, 20 og 21. 

  

 Den overordnede procestidsplan er revideret den 6. september 2012 med baggrund i  

 nødvendigheden af supplerende byggetekniske undersøgelser m.v. 

  

 Status:  

 

 Afd. 02 

 

 Totalrådgiver arbejder på oplæg til foreløbig helhedsplan med baggrund i dialog med AB (og  

 AB`s dialog med afdelingsbestyrelsen). 

 

 Afd. 05 

 

 Tilstandsvurdering er under udarbejdelse. Det har i den forbindelse været nødvendig med  

 supplerende byggetekniske undersøgelser.  

 

 Afd. 06 

 

 Oplæg til principperne i foreløbig helhedsplan er forelagt og accepteret af AB.  

 AB har anmodet totalrådgiveren om at undersøge alternative muligheder for tilkørsel til  

 afdelingen, med baggrund i Silkeborg Kommunes planer på sigt for Kejlstrupvej.  

 

 Afd. 10 

 

 Tilstandsvurdering er afsluttet. Afventer tilstandsrapport.  

 Bygningerne er registreret bevaringsværdige. Totalrådgiveren går i dialog med Silkeborg  

 Kommune omkring mulighederne for ombygning med baggrund i afdelingens ønsker. 

 

 Afd. 15 

 

 Oplæg til foreløbig helhedsplan foreligger. Der er i den forbindelse aftalt projektmøde med  

 afdelingsbestyrelsen i AB`s afd. 15 onsdag den 26. september 2012. 

 

 Afd. 19  

 

 Oplæg til principperne i foreløbig helhedsplan er forelagt og accepteret af AB. Oplæg til  

 foreløbig helhedsplan udarbejdes. 
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11.  Helhedsplans- og renoveringsstøtteprojekter (fortsat).  

 

 Afd. 20  

 

 Foreløbig helhedsplan samt prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden er under  

 udarbejdelse. 

 

 Afd. 21  

 

 Foreløbig helhedsplan samt prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden er under  

 udarbejdelse. 

 

12.  Intern kursusaktivitet, AB. 

 

 Bestyrelsen planlagde de sidste detaljer omkring gennemførelsen af den interne kursusaktivitet, 

 der løber af staben henholdsvis den 1.oktober 2012, 23. oktober 2012 og den 14. november  

 2012. 

 

13. Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Ejendomsfunktionærer under uddannelse. 

  

 Kristian B. Dam (afd. 20, m.fl.) og Carsten Wiehe (afd. 16, m.fl.) er på skole (uddannelse) i  

 perioden 1. oktober 2012 – 9. november 2012. 

  

 Opstart på uddannelsesforløb. 

 

 Anne Bæk Larsen (afd. 18) og Ove Madsen (afd. 16, m.fl.) starter individuel 

  kompetencevurdering i forbindelse med henblik på opstart af ejendomsservicetekniker-

 uddannelsen. Uddannelsesperiode 2012 – 2014 med skoleophold i ca. 30,5 uge 

 

 Ellers er personalesituationen er stabil. 

 

14. Ansøgning om tilskud. 

 

 Venneforeningen for Lysbro Plejecenter (kommunalt servicearsnit/AB`s afd. 39 – 48  

 ældreboliger) søger om tilskud til driften af Venneforeningen. 

 

 Bestyrelsen bevilligede kr. 2.000,00. 
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15.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Onsdag den 24. oktober 2012, kl. 18.30. 

 

16. Eventuelt.  

 

   

 

  

__________________ __________________ ______________________ 

Grethe Rasmussen  Poul Meisler  Anders O. Sørensen 

 

 

 

__________________ __________________ ______________________ 

Karen Rod Jensen  Ulla Dinesen  Paw Andreassen  

 

 

 

__________________ __________________ 

Flemming Kristensen René K. Rasmussen 


