
 

 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december  2014, kl. 17.30. 
 
Afbud:  
  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 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. Opklarende spørgsmål, ellers ingen  
 bemærkninger. 
 
6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Bestyrelsen besluttede at reducere antallet af kapitalforvaltere fra 5 til 4 med virkning pr. 1.  
 januar 2015 grundet manglende resultat ved den 5. forvalter. Midlerne omplaceres iblandt de  
 tilbageværende 4 kapitalforvaltere.  
 
 Ellers er der ikke nye hændelser på området siden sidste kvartalsrapporter (3. kvartal 2014). 
 
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 Venneforeningen for Lysbro Plejecenter søger om tilskud til drift af Venneforeningen. 
 
 Kopi af ansøgning m.v. er fremsendt til bestyrelsen ved mail af 21. november 2014.  
 
 Bestyrelsen bevilligede tilskud på kr. 2.000,- til Venneforeningen. 
 



 

 

 
 
8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Oplæg fra ledelsen til bestyrelsen om tilskud til AB`s afd. 12 i forbindelse med udskiftning af  
 markiser ved erhverv på Borgergade.  
 
 Oplæg tiltrådt af bestyrelsen. 
 
 Oplæg fra ledelsen til bestyrelsen om tilskud til AB`s afd. 27 i forbindelse med etablering af  
 ”semi-professionelt” vaskeri i kælderen som et tiltag for at imødegå udlejningsproblemer i  
 afdelingen. Dette med baggrund i, at boligsøgende ofte takker nej med baggrund i manglende  
 vaskefaciliteter. 
 
 Oplæg tiltrådt af bestyrelsen. 
 
 Oplæg fra ledelsen til bestyrelsen om tilskud til AB`s afd. 56 til udbedring af byggeskade m.v. 
 
 Oplæg tiltrådt af bestyrelsen. 
 
 Oplæg fra ledelsen til bestyrelsen om tilskud til AB`s afd. 61 til udbedring af konstruktive  
 mangler m.v. fra 1-års eftersynet. 
 
 Oplæg tiltrådt af bestyrelsen. 
 
 Bestyrelsen tiltrådte samtidig oplæg om, at ledelsen reserverer tilskud til renoveringsprojekt i  
 AB`s afd. 01 og 51 (14-2) samt til planlagte helhedsplansprojekter, heriblandt den boligsociale 
 helhedsplan. 
 
 Der er kun tale om en reservation af tilskud, som i hvert enkelt tilfælde vil kræve bestyrelsens  
 godkendelse, når oplæg til finansiering af projekterne er på plads. 
 
9. Dispositionsfonden 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering
 dispositionsfondsmidler, siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
 Likviditetsoversigten vil blive ajourført med baggrund i de oplæg der er tiltrådt d.d. 
 
10.  Egen trækningsret (LBF). 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af  
 midler fra egen trækningsret. 
 
 



 

 

 
11. Ejendomsskat. 
   
 Bestyrelsen er orienteret omkring status i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskat og  
 afregning med Rafn & Søn.   
 
12.  Forvaltningsrevision. 
 
 Der er ikke nye hændelser i forbindelse med forvaltningsrevision. 
 
13.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om mødet den 26. november 2014. 
  
14. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om mødet den 9. december 2014. 
 
15. Personaleorientering. 
 
 Administrativt personale 
  
 Bestyrelsen blev orienteret omkring personalesituationen.  
 
 Ejendomsfunktionærer.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret omkring personalesituationen.  
 
16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Ingen aktivitet under dette punkt. 
 

18. Renovering/nybyggeri.  
 
 Renovering  : Afd. 03 – renoveringsprojekt forventes afsluttet den  
     15. december 2014. 
           Afd. 08 – renoveringsprojekt forventes afsluttet den 
     15. december 2014. 
 
 Nybyggeri (Gødvad Enge) : Bestyrelsen blev orienteret omkring status i sagen. 



 

 

     
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret omkring status i sagen. 
 
20.  Helhedsplaner. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidste møde.  
 
21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status vedr. kvoter. 
 
 Kvote til nybyggeri ved Teknisk Skole blev debatteret og bestyrelsen tilkendegav efterfølgende  
 deres stillingtagen til sagen overfor ledelsen. 
 
22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring verserende sager i beboerklagenævnet. 
 
23. Formandsmøde. 
 
 Igangværende - planlægning af formandsmødet den 4. februar 2015. 
 
24. Kursusaktivitet. 
 
 Ingen hændelser siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
25.  Webzone 

 
 Drøftelse af oplæg til fælles mappestruktur/dokumenthåndtering blev rykket til næste  
 bestyrelsesmøde. 
 
26. 75 års jubilæum. 
 
 Grethe orienterede om status vedr. forundersøgelser til jubilæet. 
 
27.  Psykologisk krisehjælp (repræsentantskabet). 
 
 RKR orienterede omkring status.  
 
 Materiale er udsendt til repræsentantskabet via mail den 17. november 2014. 
 
 Deadline for tilbagemelding fra afdelingsbestyrelserne er fastsat til 15. december 2014. 



 

 

 
 
27.  Psykologisk krisehjælp (repræsentantskabet) (fortsat). 
 
 Der har endnu ikke været tilkendegivelser fra afdelingsbestyrelser, som ikke ønsker at indgå i  
 ordningen. 
 
28.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. 

 

 Kommende mødeaktivitet, 2015: 
 

 Bestyrelsesmøder: 

    

1. Onsdag d. 21. januar 2015, kl. 17.30. 

2. Onsdag d. 18. februar 2015, kl. 17.30. 

3. Onsdag d. 18. marts 2015, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 

2013 v. revision kl. 17.30) 

4. Mandag d. 13. april 2015, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde). 

5. Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 17.30. 

6. Fredag d. 26. juni 2015, kl. 17.30. 

7. Onsdag d. 19. august 2015, kl. 17.30. 

8. Onsdag d. 23. september 2015, kl. 17.30. 

9. Onsdag d. 21. oktober 2015, kl. 17.30. 

10. Onsdag d. 18. november 2015, kl. 17.30. 

11. Lørdag d. 12. december 2015, kl. 17.30. 

  

 Repræsentantskabsmøde: 

 

1. Onsdag d. 8. april 2015, repræsentantskabsmøde i 19.00, spisning kl. 18.00. 

(revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen). 

 

29. Eventuelt.  
 
 
 


