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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. 
 
 
Afbud:  
  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 19. august 2015 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Som led i revisionen af årsregnskabet for 2015, foretog Revisionsinstituttet et 
 uanmeldt beholdningseftersyn på boligorganisationens kontor den 25. august 2015. 
  
 Revisionsprotokol med revisionsprotokollat side 1248-1249 er forelagt og underskrevet af  
 bestyrelsen  
 
4. Meddelelser. 
 
 YouSee A/S  
 
 YouSee A/S har ved skrivelse af 15. september 2015 varslet regulering af abonnementsprisen  
 på grundpakken med virkning pr. 1. januar 2016 hvilket bestyrelsen er orienteret om. 
 
5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. 
 
6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidste møde.  
 
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 med baggrund i dispositioner på sidste bestyrelsesmøde er  
 udleveret til og gennemgået med bestyrelsen d.d.  
 
10.  Egen trækningsret (LBF). 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af  
 midler fra egen trækningsret ved LBF siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
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 forvaltningsrevisionen. 
 
13.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
  
 Samarbejdsudvalgsmøder 2015: 
 
 1. Onsdag den 18. februar 2015, kl. 9.00. 
 2. Onsdag den 13. maj 2015, kl. 9.00. 
 
13.  Samarbejdsudvalget (fortsat). 
 
 3. Onsdag den 19. august 2015, kl. 9.00. 
 4. Onsdag den 25. november 2015, kl. 9.00. 
  
14. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om mødet den 26. august 2015. 
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14. Arbejdsmiljøorganisationen (fortsat). 
 
 AMO møder 2015: 
 
 1. Onsdag den 4. februar 2015, kl. 13.00. 
 2. Onsdag den 26. august 2015, kl. 13.00. 
 3. Onsdag den 9. december 2015, kl. 13.00. 
 
15. Personaleorientering. 
 
 Administrativt personale 
  
 Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.  
 
 Ejendomsfunktionærer.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.  
 
16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Afdelingsmøder (budget 2016) 
  
 Afholdelse af ordinære afdelingsmøder 2015 er gennemført planmæssigt. 
 
 Godkendelse af driftsbudgetter for 2016 (afdelinger med manglende fremmøde).  
 
 Grundet manglende fremmøde af lejere i afdelingerne 3, 5, 11, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 40,  
 41, 48, 53, 54, 55 og 59 er budgetterne forelagt til godkendelse af og efterfølgende godkendt  
 af organisationsbestyrelsen d.d.  
 
18. Renovering/nybyggeri.  
 
 Renovering  : Afd. 01 – Udskiftning af tag, vinduer m.v. – godkendt på  
         ekstraordinært afdelingsmøde den 18. juni 2015. 
         Udbud pågår med ekstern bistand. 
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18. Renovering/nybyggeri (fortsat).  
 
         Afd. 15 – Udskiftning af køkkenlåger m.m. – godkendt på  
         ekstraordinært afdelingsmøde den 21. maj 2015. 
         Sagen er under udførelse og forventes afsluttet i uge  
         37. 
 
      Afd. 42 – Kollektiv udskiftning af naturgasfyr – godkendt på  
         ekstraordinært afdelingsmøde den 24. juni 2015. 
         Udarbejdelse af tidsplan pågår. 
 
       Afd. 43 – Kollektiv udskiftning af naturgasfyr – godkendt på  
          ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2015. 
          Udarbejdelse af tidsplan pågår. 
 
       Afd. 46 – Kollektiv udskiftning af naturgasfyr – godkendt på  
          ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2015. 
          Udarbejdelse af tidsplan pågår. 
 
       Afd. 51 – Udskiftning af tag, vinduer m.v. – godkendt på 
         ekstraordinært afdelingsmøde den 28. maj 2015. 
         Udbud pågår med ekstern bistand. 
 
 Nybyggeri (Gødvad Enge)  :  Bestyrelsen er orienteret om status i sagen. 
       Tidsplan af 21. september 2015 er forelagt bestyrelsen. 
   
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen. 
  
20.  Helhedsplaner. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om besigtigelsesmødet med LBF i AB`s afd. 20 og 21 den 1.  
 september 2015. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om artikel i MJA den 17. september 2015. 
 
 Landsbyggefonden mangler endnu at besigtige afd. 02, 10 og 19. 
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21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Lokalt samarbejde omkring kvoter, boligorganisationerne AB, aab Silkeborg og SB. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om mødet ledelserne imellem den 17. september 2015.  
 
 Styringsdialogmøde 2015 
 
 Silkeborg Kommune har ved mail af 22. september 2015 anmodet boligorganisationerne om  
 at reservere den 12. november 2015 til fælles styringsdialogmøde på administrativt niveau. 
 
 Kvotemøde 2015 
 
 Bestyrelsen er orienteret om kvotemødet med Silkeborg Kommune den 10. september 2015.  
 
 Referat fra kvotemødet er tilsendt bestyrelsen ved mail af 22. september 2015. 
 
22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
23. Formandsmøde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
24. Kursusaktivitet. 
 
 Med baggrund i begrænset tilmelding (1 person) blev kurset den 21. september 2015 aflyst.  
 
 Ny kursusdato fastlægges når ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 46 den 22. september 2015  
 er afholdt. Dette med baggrund i, at der her er valg af ny formand. 
 
 Kursuskalender 2015: 
 
 Formandsmøde, onsdag den 4. februar 2015, kl. 19.00. 
 Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 21. september 2015, kl. 15.30 (aflyst). 
 Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den 30. september 2015, kl. 19.00. 
 Temakursus (konflikthåndtering), tirsdag den 27. oktober 2015, kl. 19.00. 
 
 Kursuskalender 2016: 
 
 Formandsmøde, onsdag den 3. februar 2016, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00). 
 Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 19. september 2016, kl. 15.30. 
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24. Kursusaktivitet (fortsat). 
 
 Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den 28. september 2016, kl. 19.00  
 (spisning kl. 18.00). 
 Temakursus, onsdag den 26. oktober 2016, kl. 19.00. 
 
25.  Webzone 

 
 Oplæg fra ledelsen til opgradering af Webzone I til Webzone II. En opgradering giver mulighed  
 for fremadrettet at kunne tilgå webzonen fra flere enheder som f.eks. iPad.  
 
 Oplæg til opgradering af Webzonen blev godkendt af bestyrelsen. 
  
26. 75 års jubilæum. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen.  
 
27. Husorden. 
 
 På opfordring fra en lejer i en afdeling uden husorden har man fra administrationens side, 
 udarbejdet et oplæg til en generel husorden som skulle være gældende i forbindelse med  
 ibrugtagningen af nye afdelinger. 
 
 Oplægget blev tiltrådt af bestyrelsen d.d. 
 
 Endvidere vil oplægget blive fremlagt som et forslag til husorden på det førstkommende  
 afdelingsmøde i de af AB`s afdelinger hvor man endnu ikke har vedtaget sin egen husorden. 
 
28.  Lukket sag. 
  
29.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Onsdag den 21. oktober 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). 
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29.  Næste bestyrelsesmøde (fortsat). 
 

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.. 
 
 Kommende mødeaktivitet, 2016: 
 
 Bestyrelsesmøder: 
    

1. Onsdag d. 20. januar 2016, kl. 17.30. 
2. Onsdag d. 10. februar 2016, kl. 17.30. 
3. Onsdag d. 9. marts 2016 kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 

2015 v. revision kl. 17.30). 
4. Onsdag d. 13. april 2016, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde). 
5. Onsdag d. 18. maj 2016, kl. 17.30. 
6. Fredag d. 17. juni 2016, kl. 17.30. 
7. Onsdag d. 10. august 2016, kl. 17.30. 
8. Onsdag d. 21. september 2016, kl. 17.30. 
9. Mandag d. 24. oktober 2016, kl. 17.30. 
10. Onsdag d. 16. november 2016, kl. 17.30. 
11. Lørdag d. 17. december 2016, kl. 17.30. 

 
 Repræsentantskabsmøde: 
 

2. Onsdag d. 6. april 2016, repræsentantskabsmøde i 19.00, spisning kl. 18.00. 
 
30. Eventuelt.  
  
  
 
 
 
 
 


