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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. marts 2016, kl. 17.30. 
 
 
Afbud: Ulla Dinesen 
  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 10. februar 2016 blev godkendt og underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af  
 Årsregnskabet 2015 er underskrevet af ledelsen den 15. februar 2015.  
  
 Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 15. februar 2015 for Arbejdernes  
 Byggeforening og afdelinger. 
 
 Revisionsprotokol side 1250-1281 vedr. regnskabsår 2015 blev gennemgået af revisorerne  
 Kristian Stenholm Koch og Karsten Jensen fra Revisionsinstituttet, og efterfølgende under-  
 skrevet af bestyrelsen. 
 
 Bestyrelsen har d.d. underskrevet alle regnskaber. 
 
4. Meddelelser. 
 
 Bofællesskabet, Sandvejen (AB`s afd 30)  
 
 Bofællesskabet, Sandvejen 50 havde den 1. marts 2016 25 års jubilæumsreception, hvor AB.  
 var repræsenteret. 
 AB. skænkede i den forbindelse et Gavekort til Korsbakkes Planteskole på kr. 1.000,00. 
  
5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. 
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6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde. 
  
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.  
 
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. 
   
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 ingen hændelser siden sidste møde. 
 
13.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
  
 Samarbejdsudvalgsmøder 2016: 
 
 1. Onsdag den 24. februar 2016, kl. 9.00. 
 2. Onsdag den 18. maj 2016, kl. 9.00. 
 3. Onsdag den 24. august 2016, kl. 9.00. 
 4. Onsdag den 16. november 2016, kl. 9.00. 
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14. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om mødet i AMO den 2. marts 2016. 
 
  AMO møder 2016: 
 
 1. Onsdag den 24. februar 2016, kl. 13.00. Mødet blev rykket til den 2. marts 2016, kl. 13.00. 
 2. Onsdag den 24. august 2016, kl. 13.00. 
 3. Onsdag den 23. november 2016, 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. 
 
 Regnskab 
 
 Regnskaber for 2015 er behørigt underskrevet af henholdsvis afdelingsbestyrelser og  
 organisationsbestyrelsen.  
 
 Budetmøder 2016 (budget 2017).  
 
 Afdelingsbestyrelserne har behørigt meldt tilbage i forhold til oplæg til bestyrelsesmøder. 
 
  Organisationsbestyrelsens fordeler møderne iblandt sig på næste bestyrelsesmøde. 
 
18. Renovering/nybyggeri.  
 
 Renovering  :  Afd. 01 – Udskiftning af tag, vinduer m.v. – godkendt på  
         ekstraordinært afdelingsmøde den 18. juni 2015. 
         Der er afholdt indbudt licitation den 4. februar 2016.  
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18. Renovering/nybyggeri (fortsat) 
 
         Forventet udførelse fra og med uge 14 til og med uge  
         27 i 2016. 
 
       Afd. 42 – Kollektiv udskiftning af naturgasfyr –  
         godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 24.  
            juni 2015. 
         Den fysiske udførelse af projektet er afsluttet.  
         Udarbejdelse af byggeregnskab pågår. 
 
       Afd. 43 – Kollektiv udskiftning af naturgasfyr – godkendt på  
          ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2015. 
          Beboerne er orienteret omkring tidsplanen for 
          udførelse ved skrivelse af 1. oktober 2015. 
          Opstart, den 11. januar 2016. 
          Aflevering, den 3. februar 2016. 
 
       Afd. 46 – Kollektiv udskiftning af naturgasfyr – godkendt på  
          ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2015. 
          Beboerne er orienteret omkring tidsplanen for 
          udførelse ved skrivelse af 1. oktober 2015. 
          Opstart, den 4. februar 2016. 
          Aflevering, den 21. april 2016. 
 
       Afd. 51 – Udskiftning af tag, vinduer m.v. – godkendt på 
         ekstraordinært afdelingsmøde den 28. maj 2015. 
         Der er afholdt indbudt licitation den 4. februar 2016. 
         Forventet udførelse fra og med uge 14 til og med uge  
         27 i 2016. 
 
 Nybyggeri (Gødvad Enge)  :  Bestyrelsen er orienteret om status i sagen. 
 
       Opstart mandag den 4. april 2016 
                                                               Der er 1. spadestik mandag den 4. april 2016, kl. 9.00. 
          Aflevering fredag den 31. marts 2017. 
            Indflytning lørdag den 1. april 2017. 
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen.  
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20.  Helhedsplaner. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
 Besigtigelse af afd. 2 og 19 den 17. marts 2016. 
  
 Organisationsbestyrelsen er repræsenteret ved besigtigelsen ved Karen  
 Rod Jensen og Grethe Rasmussen. 
 
21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Lokalt samarbejde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde 
 
 Styringsdialogmøde – løbende mødeaktivitet, SK. 
 
 Lupinvej 118 
  
 Ledelsen afventer indkaldelse til nyt møde med SK. 
 
 Pendlerboliger – fleksibel udlejning 
 
 Ledelsen fremlagde oplæg til bestyrelsen over de af AB`s afdelinger som kunne indgå  
 i aftalen omkring pendlerboliger. 
 
 Oplægget blev godkendt af bestyrelsen. 
 
 Forslag til lokalplan 14.009 (Lysbrogade)  
 
 SK. har ved skrivelse af 2. marts 2016 orienteret AB om offentliggørelse af forslag til lokalplan  
 for et bolig- og naturområde omkring Lysbrogade som er sendt i høring i 8 uger. 
 
 Forslaget er forelagt bestyrelsen som ikke har bemærkninger/kommentarer til indholdet. 
  
22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Der er ingen verserende sager. 
 
23. Formandsmøde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.  
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24. Kursusaktivitet. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
 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. 
 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 

 
 Webzone II er nu så småt ved at være klar til at blive taget i brug og implementeres i første  
 omgang ved organisationsbestyrelsen.  
 
26. Lukket sag. 
 
27. Lukket sag. 
 
28. Lukket sag. 
 
29.  Kredsvalgmøde 2016.  
 
 Grethe orienterede omkring status i forhold til kredsvalgmødet 2016. 
 
 Poul Meisler genopstiller ikke til kredsrepræsentantskabet. 
 Grethe Rasmussen genopstiller kun i tilfælde af, at der ikke er kandidater nok. 
 Paw Andreassen genopstiller til kredsrepræsentantskabet. 
 
30.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Onsdag den 13. april 2016, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde). 
 Afbud fra Anders O. Sørensen til mødet den 13.april 2016 
 
 Kommende mødeaktivitet, 2016: 
 
 Bestyrelsesmøder: 
    

1. Onsdag d. 20. januar 2016, kl. 17.30. 
2. Onsdag d. 10. februar 2016, kl. 17.30. 
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30.  Næste bestyrelsesmøde (fortsat). 
 

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: 
 

1. Onsdag d. 6. april 2016, repræsentantskabsmøde i 19.00, spisning kl. 18.00. (revisor 
fremlægger regnskab for boligorganisationen). 

 
 De sidste forberedelser til repræsentantskabsmødet 2016 blev aftalt. 
 
30. Eventuelt.  
 
 Ingen emner til behandling. 
 
 
 
 
 
 


