
 

   - 1 -  

  

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. 
 
 
Afbud: Anders O. Sørensen 
  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af 
  protokol side 1215. 
 
4. Meddelelser. 
 
 Møde i kredsen den 15. april 2015 på Sabro Kro. Emnet endnu ikke lagt fast fra BL`s side. 
 
5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Årsafslutning, regnskab for 2014 er under udarbejdelse. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. 
 
6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Afkastrapporter for 4. kvartal 2014 (årsrapporter) er forelagt bestyrelsen til orientering. 
 
 Samlet afkastopgørelse i forbindelse med kapitalforvaltning 2014 og rentefordeling,  
 afdelinger/selskab 2014 er forelagt bestyrelsen til orientering.  
 
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.  
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8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Der foreligger ingen ansøgninger til behandling. 
 
9. Dispositionsfonden 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af
 dispositionsfondsmidler siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
 Ajourført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen.  
 
10.  Egen trækningsret (LBF). 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af  
 midler fra egen trækningsret siden sidste møde. 
 
11. Ejendomsskat. 
   
 Bestyrelsen er orienteret omkring status i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskat og  
 afregning med Rafn & Søn.   
 
12.  Forvaltningsrevision. 
 
 Rapport for 2014 er forelagt bestyrelsen, som generelt er meget tilfreds med resultaterne. 
 
 Der er ikke udarbejdet nye målsætninger for 2015. 
 
 Dette med baggrund i visions- og strategiprojektet hvor AB`s nye forretningsplan skal  
 omsættes til balanceret målopfyldelse.  
 
 Missionen er nu dels at få strategiprocessen til at matche til forvaltningsrevisionen og  
 omvendt at få forvaltningsrevisionen til at understøtte strategiprocessen. 
 
 Gennemgang og revidering af nuværende mål og strategier samt opsætning af nye mål opdelt 
  på funktionsområder.  
 
 En proces som forventes gennemført i 2015. 
 
 Forretningsgang nr. 30 
 
 Oplæg til revidering af forretningsgang nr. 30.  
  
 Oplæg tiltrådt af bestyrelsen. 
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13.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Ingen hændelser siden sidste bestyrelsesmøde.  
 
14. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om anmeldelse af mindre arbejdsskade. 
 
 Ellers ingen hændelser siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
15. Personaleorientering. 
 
 Administrativt personale 
  
 Bestyrelsen blev orienteret omkring personalesituationen.  
 
 Ejendomsfunktionærer  
 
 Bestyrelsen blev orienteret omring personalesituationen. 
  
16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
 
 Samlet flytteopgørelse for 2014 er forelagt bestyrelsen. 
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Regnskaber for 2014 er under udarbejdelse. 
 
 Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden fra den 19. januar 2015 til den 6.  
 februar 2015. 
 
 Budgetmøder 2015 (budget 2016).  
 
 Oplæg til budgetmøder udsendes til afdelingsbestyrelserne den 22. januar 2015. 
 
18. Renovering/nybyggeri.  
 
 Renovering  : Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med  
     renoveringsprojekterne i henholdsvis afd. 03 og afd. 08,  
     som begge er afsluttet.  
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18. Renovering/nybyggeri (fortsat).  
   
 Nybyggeri (Gødvad Enge) : Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen. 
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med den boligsociale helhedsplan som  
 AB`s afd. 16, Lupinvej er en del af. 
  
20.  Helhedsplaner. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidste møde.  
 
21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Fælles opnotering: 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om den dialog der finder sted i forbindelse med en evt. udvidelse  
 af BoligSilkeborg.  
  
 Nybyggeri, Teknisk Skole: 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med kvote til nybyggeri ved Teknisk Skole. 
  
22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring verserende sager i beboerklagenævnet. 
 
23. Formandsmøde. 
 
 Der er udsendt indkaldelse til formandsmødet d. 4. februar 2015.  
 
24. Kursusaktivitet. 
 
 Der er udsendt indkaldelse til formandsmødet 2015. 
 
 Ellers ingen hændelser siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
25.  Webzone 

 
 Fælles mappestruktur/dokumenthåndtering blev drøftet. 
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26. 75 års jubilæum. 
 
 Ingen hændelser siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
27.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Onsdag den 18. februar 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). 
 

28. Eventuelt.  
  
 Psykologisk krisehjælp. 
 
 Psykologisk krisehjælp – er suppleanterne til afdelingsbestyrelserne omfattet?  
 
 Suppleanter indgår ikke som en del af en afdelingsbestyrelse og vælger man, som det er 
  praktiseret i flere afdelinger, at invitere suppleanterne med til afdelingsbestyrelsesmøderne  
 har de ikke stemmeret.  
 
 Organisationsbestyrelsens indstilling er den, at suppleanter til afdelingsbestyrelserne først er  
 omfattet af psykologisk krisehjælp den dag de evt. måtte indtræde i de respektive 
 afdelingsbestyrelser. 


