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Arbejdernes Byggeforening - referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2016, kl. 17.30. 
 
Afbud: Ella Pedersen 
  
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 17. juni 2016 blev godkendt og underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af  
 protokol side 1281. 
 
4. Meddelelser. 
 
 Tyveri af designerstole ”Skovhuset” 
   
 Bestyrelsen blev orienteret om tyveriet af designerstole fra fælleshuset ”Skovhuset” i AB`s  
 afd. 21. 
 
5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. 
 
6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Afkastrapporter for perioden 1. januar 2016 til 31. juli 2016 er forelagt bestyrelsen.  
 Ingen bemærkninger. 
  
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 Der foreligger ingen ansøgninger. 
 
 Venneforeningen for Lysbro Plejecenter ”Lysbros Venner” takker for støtten til deres arbejde. 
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8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Der forligger ingen ansøgninger. 
 
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. 
   
 Der er ingen hændelser siden sidste møde.  
 
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 18. august 2016, kl. 9.00. 
 4. Onsdag den 10. november 2016, kl. 9.00. 
 
14. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde. 
 
  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. 
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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. 
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Regnskab 
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde. 
 
 Budgetmøder.  
 
 Ordinære afdelingsmøder/budgetmøder afholdes i perioden 17. august 2016 – 1. september  
 2016. 
  
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.  
         Den fysiske udførelse af projektet er afsluttet og  
         udarbejdelse af byggeregnskab pågår. 
  
          Afd. 43 – Kollektiv udskiftning af naturgasfyr –  
         godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den  
         25. juni 2015. 
         Den fysiske udførelse af projektet er afsluttet. 
         Byggeregnskab er udarbejdet/godkendt og sagen er  
         dermed afsluttet. 
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18. Renovering/nybyggeri (fortsat).  
  
       Afd. 46 – Kollektiv udskiftning af naturgasfyr – godkendt på  
          ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2015. 
                Den fysiske udførelse af projektet er afsluttet. 
          Byggeregnskab er udarbejdet/godkendt og sagen er  
          dermed afsluttet. 
 
      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. 
         Den fysiske udførelse af projektet er afsluttet og  
         udarbejdelse af byggeregnskab pågår. 
 
 Nybyggeri (Gødvad Enge)  :  Forventet tidsplan: 
       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. 
 
       Stade: 
       Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med  
         byggeriet. 
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Bestyrelsen orienteret løbende i form af nyhedsbreve.  
 
20.  Helhedsplaner. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Lokalt samarbejde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde 
 
 Styringsdialogmøde – løbende mødeaktivitet, SK. 
 
 Dialogmøde med Silkeborg Kommune og boligorganisationerne omkring billige boliger. 
  
 Der er aftalt nyt dialogmøde torsdag den 18. august 2016. 
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22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Der er ingen verserende sager. 
 
23. Formandsmøde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.  
 
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 

 
 Bestyrelsen blev orienteret om status vedr. implementeringen af WebZone II.  
 
26. Lukket sag. 
 
27.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Onsdag den 21. september 2016, kl. 17.30. 
 
 Bestyrelsesmøder: 
 
 Kommende mødeaktivitet, 2016: 
    

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. 
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27. Næste bestyrelsesmøde (fortsat). 
 

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: 
 

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

 
28. Eventuelt.  
 
 Almene Boligdage den 17. november 2017 i Aarhus. 
 
 Ekstra fast punkt på dagsorden – nyt fra Kredsen under BL. 
 
 
 
 


