
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 27. juni  2014, kl. 17.30. 
 
 
Afbud:  
  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 21. maj 2014 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af 
  protokol side 1215. 
 
4. Meddelelser. 
 
 Ingen meddelelser. 
 
5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. 
 
6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidste kvartalsrapporter (1. kvartal 2014). 
 
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 Alderslyst Action søger om tilskud til den årlige sommerferiebegivenhed for de unge i  
 Alderslyst-området heriblandt Lupinvej og Resedavej. Projektet tager udgangspunkt fra 
 fælleshuset (Lupinvej/Resedavej) på Kejlstrupvej 51, 8600 Silkeborg. 
  
 Bestyrelsen bevilligede kr. 2.500,00 til arrangementet. 
 
 Ballelunds Venner ansøger om tilskud til afholdelse af Jazz arrangement på Ballelund  
 Plejehjem i forbindelse med den årlige Riverboat. Bestyrelsen besluttede ikke at imødekomme  
 ansøgningen, da det ikke umiddelbart relaterer til AB`s område/afdelinger. 
 



 

 

 
8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Oplæg til anvendelse af dispositionsfondsmidler i afd. 04 i forbindelse med fraflytning og  
 istandsættelse af lejemålet, Kærshøjvej 1, hvor afdelingen har haft en større  
 istandsættelsesudgift som ligger ud over den normale istandsættelse af lejemålet, og som  
 påvirker afdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse væsentligt.  
 
 Anders O. Sørensen, afdelingsformand for afd. 04 er inhabil i nærværende sag. 
 
 Oplægget blev tiltrådt og underskrevet af bestyrelsen. 
 
9. Dispositionsfonden 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af  
 dispositionsfondsmidler, siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
 Likviditetsoversigten vil blive ajourført med baggrund i det oplæg der er tiltrådt d.d. 
  
10. Ejendomsskat. 
 
 Der er ikke nye hændelser på ejendomsskatteområdet med relation til tilbagebetaling af  
 ejendomsskat. 
 
 MJA bragte den 3. juni 2014 en artikel omkring en retssag som Arbejdernes Byggeforening  
 havde tabt til SKAT. Sagen er gennemført via Rafn & Søn med baggrund i undersøgelserne  
 omkring muligheden for fradrag for forbedringer.  
 Sagen er uden omkostninger for AB med udgangspunkt i de kontraktmæssige bestemmelser  
 og afgørelsen er sidenhen anket af Rafn & Søn til Vester Landsret. 
 
11.  Forvaltningsrevision. 
 
 Oplæg til ændring af forretningsgang nr. 30 – repræsentation ved runde fødselsdage og  
 jubilæer. 
 
 Oplæg til ændring blev debatteret og tilrettet og efterfølgende godkendt af bestyrelsen. 
 
12.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Bestyrelsen er orienteret om mødet i samarbejdsudvalget den 9. maj 2014. 
 
13. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Bestyrelsen er orienteret om mødet i arbejdsmiljøorganisationen den 17. juni 2014. 
 



 

 

 
14. Personaleorientering. 
 
 Administration. 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen. 
 
 Ejendomsfunktionærer  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen.  
 
15. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
 
6. Budget 2015. 
 
 Budget 2015 (nyt layout) for boligorganisationen er gennemgået med bestyrelsen. 
 Bestyrelsen godkendte samtidig budget 2015 for boligorganisationen. 
 
 Oplæg til budget 2015 (afdelingerne) er udsendt til de respektive afdelingsbestyrelser.  
 Deadline for tilbagemelding omkring budgetterne er fredag den 27. juni 2014. 
 
 Budgetoplæg for 2015 for afdelingerne 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57 og 59 er gennemgået og  
 godkendt af bestyrelsen d.d. 
 
17.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Der er afholdt møde i styregruppen den 19. juni 2014 men henblik på planlægningen af den  
 videre proces i forhold til Landsbyggefonden (LBF). I den forbindelse er der lagt op til møde  
 med LBF i uge 33-34, 2014. 
 
 Efter mødet med LBF i uge 33-34 er det i styregruppen aftalt, at der afholdes fællesmøde med  
 deltagelse af styregruppe og arbejdsgruppe, for nærmere orientering omkring sagens stade og  
 den videre proces. 
 
 Arbejdsgruppen holder møde den 25. juni 2014. 
 
18. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring konkret beboerklagenævnssag/boligretssag hvor  
 boligretten ikke finder at beboerklagenævnet har haft det fornødne grundlag, til at kunne  
 tildele lejeren en advarsel. 



 

 

   
19. Lukket sag. 
 
20. Næste bestyrelsesmøde.  
 
 Onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. 
 
 Kommende mødeaktivitet, 2014: 
 

 Onsdag d. 20. august 2014, kl. 17.30. 

 Onsdag d. 24. september 2014, kl. 17.30. 

 Onsdag d. 22. oktober 2014, kl. 17.30. 

 Onsdag d. 19. november 2014, kl. 17.30. 

 Lørdag d. 13. december 2014, kl. 17.30. 

 
21. Eventuelt.  
  
 OBS! - Opfølgning på formandsmøde 2014. 
 
 
 
 


