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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. november 2012, kl. 18.30. 
 

 

 

 

Fraværende: Flemming Kristensen (afbud) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 24. oktober 2012 er underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

 Som led i revisionen af årsregnskabet for 2012, foretog Revisionsinstituttet et  

 uanmeldt beholdningseftersyn på boligorganisationens kontor den 25. oktober 2011. 

 Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. 

 Revisionsprotokol med revisionsprotokollat side 1147 og 1148 er forelagt og underskrevet af  

 bestyrelsen. 

  

4. Meddelelser. 

 

 Organisationsbestyrelsesmøder 2013. 

 

1. Onsdag d. 23. januar 2013, kl. 18.30 

2. Onsdag d. 20. februar 2013, kl. 18.30 

3. Onsdag d. 20. marts 2013, kl. 18.30 

4. Tirsdag d. 9. april 2013, kl. 15.00 (repræsentantskabsmøde i ”Huset” kl. 19.00, 

spisning kl. 18.00) 

5. Tirsdag d. 16. april 2013, kl. 18.30 (konstituering)  

6. Onsdag d. 22. maj 2013, kl. 18.30 

7. Fredag d. 14. juni 2013, kl. 18.00 (spisning Karoline Amalie, kl. 19.00) 

8. Tirsdag d. 20. august 2013, kl. 18.30 

9. Tirsdag d. 17. september 2013, kl. 18.30 

10. Onsdag d. 23. oktober 2013, kl. 18.30 

11. Onsdag d. 20. november 2013, kl. 18.30 

12. Lørdag d. 14. december 2013, kl. 18.00 (spisning, Karoline Amalie, kl. 19.00) 
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4. Meddelelser (fortsat). 

 

 Afd. 52, Resedavej 101-107. 

 

 På møde af 30. oktober 2012 imellem SK. og AB blev der fra SK`s side fremlagt oplæg til  

 købsaftale. Bestyrelsen er orienteret omkring oplægget og efterfølgende blev det videre forløb  

 drøftet. AB forhandler aftalen på plads med SK., hvorefter aftalen vil blive præsenteret for  

 repræsentantskabet med henblik på salg af ejendommen.  

  

 Markedsføring.  

 

 AB har i samarbejde med AAB indgået aftale om fælles markedsføring af den fælles venteliste  

 www.boligsilkeborg.dk gennem MJA, Radio 1 og Silkeborg Guld for 2013. 

 

 Udskiftning af firmabil 

 

 Der er med bestyrelsens godkendelse foretaget udskiftning af 1 stk. firmabil jfr. aftale herom  

 ansættelsesmæssigt. 

 

 Afd. 21 – anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.  

 

 På ekstraordinært afdelingsmøde den 18. september 2012 foreslog den tidligere  

 afdelingsformand, at man oprettede en beboerforening under navnet ”skovhusets venner”. Et  

 forslag som blev noteret fra organisationsbestyrelsens side med baggrund i, at der ikke kunne  

 dannes en afdelingsbestyrelse i afdelingen. 

 AB. erfarede efterfølgende, at man uden for afdelingens regi, indkaldte lejerne til møde i  

 afdelingen om dannelsen af Beboerforeningen ”Skovhusets Venner”. 

 Den 6. november 2012 modtager AB. en skrivelse fra Beboerforeningen ”Skovhusets Venner”  

 med anmodning til organisationsbestyrelsen om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde i  

 afd. 21 .- Tyttebærhusene, med følgende forslag: 

  

 Beboerforeningen ”Skovhusets Venner” varetager udlejning m.m. af Skovhuset på vegne af  

 afdelingsmødet, som også fastsætter retningslinjer for udlejning og drift. 

 

 25 lejemål ud af 73 lejemål har skrevet under på, at de støtter indkaldelse til ekstraordinært  

 afdelingsmøde med ovenstående dagsorden. 

 

 Vedtægternes bestemmelser kap. 4, §15 stk. 7 omkring indkaldelse til ekstraordinært  

 afdelingsmøde er dermed opfyldt. 

 

 Inden indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde er Beboerforeningen ”Skovhusets Venner”  

 ved skrivelse af 9. november 2012 anmodet om at fremsende en række oplysninger til AB`s  

 administration: 

 

 

 

http://www.boligsilkeborg.dk/
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4. Meddelelser (fortsat). 

 

 Afd. 21 – anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde 

 (fortsat).  

 

 Følgende oplysninger imødeses fra organisationsbestyrelsens side: 

 

 Foreningens formål 

 Vedtægter 

 Hvem tegner foreningen 

 Medlemmer af bestyrelsen 

 Økonomi/budget 

 Medlemmer af foreningen. 

 

 Fra AB`s side afventer man omhandlende oplysninger inden yderligere tiltag i sagen. 

  

 Afd. 16, renoveringsprojekt Lupinvej/Resedavej.  

 

 Arbejdernes Byggeforening modtog ved skrivelse af 1. november 2012, Landsbyggefondens  

 stillingtagen til den endelige finansiering af projektet. Materialet gennemgås p.t. internt ved  

 henholdsvis AB og AAB. Endvidere er der aftalt møde med SK. den 29. november 2012 for en  

 drøftelse af sagen. 

 

 Erhvervslejemål  

 

 Afd. 02, erhvervslejemålet, Nylandsvej 29 (tidligere slagter) er genudlejet med virkning pr. 1.  

 november 2012. 

 

 Afd. 02, erhvervslejemålet, Nylandsvej 27-29 (tidligere bager)  - der er taget kontakt til  

 erhvervsmægler med henblik på genudlejning snarest muligt. 

 

 Afd. 50, erhvervslejemålet, Nørretorv 10 -12 er opsagt med virkning pr. 1. juli 2013.  

 Aftale med ny lejer forventes endelig på plads i løbet af nov./dec. måned 2012. 

 

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. 
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7. Kursusaktivitet (evaluering, kurser 2012/kursusoplæg 2013). 

 

 Evaluering, kurser 2012  

  

 I forbindelse med kurser m.v. har deltagerne afleveret et evalueringsskema hvor af en række  

 spørgsmål er besvaret ud fra skalaen 1-10 hvor 1 er ”dårlig” og 10 er ”rigtig godt”. 

  

 Resultater: 

 

 Kursus, ”Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så?”     - gennemsnit 7,9 

 Kursus, ”Informationsmøde, Nyvalgte formænd”   - gennemsnit 8,4 

 Informationsmøde, ”Drift og vedligeholdelse/henlæggelser” - gennemsnit 8,6  

 

 Med baggrund i evalueringen af  kurserne i 2012, er bestyrelsen godt tilfreds med  

 resultaterne.  

 

 Kursusoplæg 2013  

 

 Formandsmøde 

 ”Huset” 

 Tirsdag den 5. februar 2013, kl. 19.00. 

 Spisning kl. 18.00. 

  

 ”Socialt” arrangement (eksternt) 

 Lørdag den 25. maj 2013 

 

 Kursus for nyvalgte formænd. 

 AB`s kontor 

 Mandag den 23. september 2013, kl. 15.30 

  

 Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så  

 ”Færgely” 

 25. september 2013, kl. 19.00 

 Spisning kl. 18.00.  

 

 Økonomikursus (repræsentantskabet) 

 ”Huset” 

 29. oktober 2013, kl. 19.00. 

 

8. Kollektiv tv-aftale.  

 

  Når der findes et fællesantenneanlæg i en boligafdeling, så er boligorganisationen forpligtet til 

  at levere de såkaldte ”must-carry” programmer, som DR1, DR2, TV2, herunder de regionale  

 TV2-stationer, samt de tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV2. 
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8. Kollektiv tv-aftale (fortsat). 

 

 Da vi ikke selv har forsyningsanlæg antennemæssigt i afdelingerne kan vi kun opfylde  

 lovkravet ved at indgå samarbejdsaftale med en leverandør, som for nuværende er YouSee  

 omkring levering af disse kanaler (en del af grundpakken). Ved Arbejdernes Byggeforening er  

 det boligorganisationen som på vegne af afdelingerne, forhandler kollektive aftaler omkring  

 levering af ”must-carry” programmerne med leverandører på markedet. 

 

 Ellers står det lejerne frit for, at vælge udbyder af internet, m.v. og tv ud over det som på tv- 

 siden indgår i grundpakken. 

 Den 1. januar 2011 indgik AB aftale med YouSee omkring levering af tv (grundpakken).  

 Tilbuddet var baseret på en bindingsperiode på 2år (1. januar 2011 – 31. december 2012). 

 Aftalen kan herefter opsiges med gældende opsigelsesvarsel.   

 I forbindelse med bindingsperiodens udløb er YouSee fremkommet med et oplæg/tilbud til  

 ny prisaftale for Arbejdernes Byggeforening for en ny 2-årig bindingsperiode. Oplæg/tilbud er  

 forelagt bestyrelsen d.d. 

 

 EnergiMidt som er en anden udbyder på markedet har samtidig budt ind med oplæg/tilbud til  

 samarbejdsaftale. Dette oplæg/tilbud er ligeledes fremlagt for bestyrelsen d.d. 

 

 Grundet sagens omfang blev bestyrelsen enige om at drøfte emnet igen på et af de først komne  

 bestyrelsesmøder i 2013. 

 

9.  Helhedsplans- og renoveringsstøtteprojekter.  

 

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

  

 Status:  

 

 Afd. 02 

  

 Totalrådgiver arbejder fortsat 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.  

 Totalrådgiveren er i dialog med Silkeborg Kommune omkring tilkørselsforholdene til  

 afdelingen, med baggrund i Silkeborg Kommunes planer på sigt for Kejlstrupvej.  
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9.  Helhedsplans- og renoveringsstøtteprojekter (fortsat).  

 

 Afd. 10 

 

 Tilstandsvurdering er afsluttet. Afventer tilstandsrapport.  

 Bygningerne er ikke som tidligere antaget registreret som bevaringsværdige.  

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

 

 Afd. 15 

 

 Den 26. september 2012 har der været afholdt projektøde med afdelingsbestyrelsen, hvor  

 afdelingsbestyrelsen blev præsenteret for oplæg til renoveringsstøtteprojektet. Her lagde man  

 sig fast på principperne i forbindelse med prækvalifikationsansøgningen til LBF omkring  

 renoveringsstøttesprojektet. Foreløbig helhedsplan  

 samt prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden er under udarbejdelse. 

 

 Afd. 19  

 

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

 foreløbig helhedsplan udarbejdes. 

 

 Afd. 20  

 

 Foreløbig helhedsplan samt prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden er under  

 udarbejdelse. 

 

 Afd. 21  

 

 Foreløbig helhedsplan samt prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden er under  

 udarbejdelse. 

 

10. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 

 

 Organisationsbestyrelsen bevilligede tilskud fra dispositionsfonden i afd. 02 (istandsættelse –  

 erhvervslejemål) og 61 (investering – maskinpark). 

 

11. Ansøgning om tilskud.  
 

 AB`s seniorklub søger om driftstilskud til klubben. 

 

 Bestyrelsens bevilligede kr. 2.000,00 i driftstilskud. 
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12. Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

  Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Ejendomsfunktionærer under uddannelse – afsluttende skoleophold og svendeprøve. 

  

 2 ejendomsfunktionærer med relation til henholdsvis afd. 20 m.fl. og 16 m.fl. er på skole  

 (uddannelse) i perioden 7. januar 2013 – 22. februar 2013. 

  

 2 ejendomsfunktionærer med relation til henholdsvis afd. 18 m.fl. og 16 m.fl. er på skole  

 (uddannelse) i perioden 22. oktober 2012 – 28. november 2012. 

  

 Ellers er personalesituationen er stabil. 

 

13.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Lørdag den 15. december 2012, kl. 17.00.  

 

14. Eventuelt.  

 

   

 

  

__________________ __________________ ______________________ 

Grethe Rasmussen  Poul Meisler  Anders O. Sørensen 

 

 

 

__________________ __________________ ______________________ 

Karen Rod Jensen  Ulla Dinesen  Paw Andreassen  

 

 

 

__________________ __________________ 

Flemming Kristensen René K. Rasmussen 


