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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. maj 2013, kl. 18.30. 
 

 

Afbud:  

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 16. april 2013 blev underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

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

  protokol side 1181. 

  

4. Meddelelser. 

  

 Konkurrence – udvikling af fremtidens bæredygtige almene bolig, Ministeriet For By, Bolig og  

 Landdristrikter. 

 

 På landsplan havde fem kommuner i samarbejde med boligorganisationer budt ind i 

  konkurrencen på deltagelse i udviklingsprojektet ”Fremtidens bæredygtige almene bolig”,  

 heriblandt Arbejdernes Byggeforening. 

 

 De udvalgte kommuner blev Aarhus og Kolding. 

 

 Ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 45.  

 

 Afd. 45 mistede for nylig deres vellidte og engagerede formand ved pludselig bortgang. 

 

 Med baggrund heri var der indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 13. maj 2013 med  

 henblik på valg af ny formand. 

 

 14 lejemål ud af 78 mulige var repræsenteret på mødet, men der var ingen kandidater til 

 formandsposten, hvilket indebar, at afdelingsbestyrelsen måtte nedlægges. 

 

 Organisationsbestyrelsen vil fremadrettet fungere som afdelingsbestyrelse for afdelingen. 
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5. Nybyggeri. 

 

 Efter Ministeriets afgørelse af ovennævnte konkurrence tilkendegav Arbejdernes  

 Byggeforening overfor Silkeborg Kommune, at man trods sagens udfald fortsat er interesseret i  

 opførelsen af boliger i Gødvad, Silkeborg, hvor udgangspunktet er bæredygtighed. 

 

 Økonomiudvalget, SK., godkendte på økonomiudvalgsmødet den 6. maj 2013, at tildele AB. en  

 kvote i 2014 til opførelsen af 25 familieboliger i Gødvad Nord. 

  

6. Salg af ejendom. 

 

 AB`s afd. 52 - der arbejdes fortsat på at få det sidste formalia på plads med henblik på salg af  

 ejendommen til Silkeborg Kommune med virkning pr. 1. juli 2013. 

 

7. Visions- og strategiprojekt. 

 

 Bestyrelsen er d.d. orienteret omkring status vedr. visions- og strategiprojektet. 

 

 Processen trækker lidt ud, hvilket gør, at repræsentantskabet først vil blive inddraget efter  

 sommerferien 2013. 

 

8. Medarbejderdag. 

 

 Medarbejderdag 2013 er fastlagt til at skulle finde sted i uge 35, 2013. 

 

9.  Arrangement, repræsentantskabet. 

 

 Lørdag den 25. maj 2013 har organisationsbestyrelsen inviteret repræsentantskabet til et socialt  

 arrangement, hvor man bl.a. skal se på nybyggeri samt gennemførte renoveringsprojekter af  

 ældre boligafdelinger i Vejle. 

 

10. Helhedsplansprojekter. 

 

 De 8 helhedsplansprojekter (afd. 02, 05, 06, 10, 15, 19, 20 og 21) heriblandt 3  

 driftsstøtteprojekter, afd. 15, 20 og 21) er alle indsendt til Landsbyggefonden. 

 

 AB. modtog den 21. maj 2013 kvittering fra Landsbyggefonden på ansøgning vedr. afd. 02, 05,  

 06, 10 og 19. AB. afventer fortsat Landsbyggefondens stillingtagen til afd. 15, 20 og 21. 

 

 Fonden vil senere vende tilbage med henblik på indhentning af yderligere oplysninger til brug  

 ved sagsbehandlingen vedrørende det nødvendige investeringsbehov for fysisk genopretning,  

 aftaler om besigtigelse af afdelingerne m.v. 

 

 På grund af almenboliglovens regulering af fondens økonomi, må gennemførelsen af sagerne  

 udstrækkes over en flerårig periode. En foreløbig behandling kan dog iværksættes, men en  

 besigtigelse, kan dog tidligst forventes om ca. 1 år. 
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10. Helhedsplansprojekter (fortsat). 

 

 Arbejdet med helhedsplanerne og konkretisering af projekterne kan fortsættes i  

 boligorganisationen. 

 

 Lejerne i de respektive afdelinger vil snarest muligt blive orienteret omkring ovenstående.  

 

 Silkeborg Kommune er orienteret omkring situationen. 

 

11.  Råbalance (boligorganisationen). 

 

 Råbalance for boligorganisationen er udsendt til bestyrelsen sammen med de øvrige  

 månedsbalancer. Ingen bemærkninger. 

 

12. Udlejningssituationen/fraflytning.  

 

 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 

 Ingen bemærkninger. 

 

13. Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

  Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Personalesituationen stabil. 

 

14.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Bestyrelsesmøde den 14. juni 2013, kl. 18.00 

 

 Afbud fra Ella Pedersen. 

 

15. Eventuelt.  

    

  

 

 


