
ARBEJDERNES BYGGEFOREN ING

Referat af bestvrelsesmøde onsdag den 16. november 20L6, kl. 17.30.

Afbud: Poul Meisler, Jette Bisgaard

lnviterede: Ella Pedersen (tidl. org.-best.-medlem) og John Sørensen (suppleant, org-best.)

L. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

2. Underskrift af sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde af 24. oktober 2016 blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokol

Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af
protokol side L283.

4. Meddelelser.

Bestvrelsessam mensætning - orga n isationsbestvrelsen

Anders O. Sørensen udtræder af organisationsbestyrelsen med virkning pr. 15. december
20L6 grundet flytning fra boligorgan isationen.

2. suppleant John Sørensen (formand i afd. 9) indtræder i organisationsbestyrelsen med
virkning pr. 15. december 2016.

Ekstraordinært afdelinssmøde. afd. 4, den 7. november 2016.

Valg af ny formand for perioden frem til det ordinære afdelingsm Øde 2017 - Mona Skaarup

Schwa nda, Kærshøjvej 6.

Valg af nyt bestyrelsesmedlem for perioden frem til det ordinære afdelingsmøde 2OI8 - Linda

Tversted, Nylandsvej 83.

Valg af suppleant frem til det ordinære afdelingsmøde 2OL7 - Henrik Gantriis, Kærshøjvej 7
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5. Råbalance,boligorganisationen.

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.

6. Kapitalforvaltning.

Afkastrapporter for perioden 1. januar 20L6 t¡l 3L. oktober 2O16 blev forelagt og drøftet i

bestyrelsen.

7. Ansøgning om tilskud.

Der forelå ingen ansØgninger om tilskud.

8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.

Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden til afd. 5 - renovering af opgange m.v

Ansøgningen blev tiltrådt af bestyrelsen

9. Dispositionsfonden.

Ajo u rført I i kvid itetsoversigt b lev forelagt bestyre lse n.

10. Egen trækningsret (LBFI.

Ajo u rført I i kvid itetsoversigt b lev fore lagt bestyre lsen.

11. Ejendomsskat.

Ajourført statusoversigt over ejendomsskattesager, Rafn & Søn blev forelagt bestyrelsen

12. Forvaltningsrevision.

Der var ingen hændelser siden sidste møde

13. Samarbejdsudvalget.

Bestyrelsen blev orienteret om mØdet i SU den L0. november 20L6.
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13. Samarbejdsudvalget (fortsat).

Sa mo rhej dsudvd lgsmØde r 20 76 :

7. Onsdag den 24. februor 2076, k|.9.00.
2. Onsdog den 78. moj 2076, k|.9.A0.
3. Torsdag den 25. august 20L6, kl. 9.00.
4. Torsdog den L0. november 2AL6, k[.9.00.

Sd ma rbejdsudval g smøde r 20 77.

L. Torsdag den 23. februar 201-7, kl. 9.00 (forudsat at der er pkt. til dogsorden)
2. Torsdag den 78. maj 2077, k|.9.00.
3. Torsdag den 77. ougust 20L7, k|.9.00.
4. Torsdag den 9. november 20L7, k\.9.00.

14. Arbejdsmiljøorganisationen.

Der var ingen hændelser siden sidste møde.

AMO mØder 2076:

1.. Onsdog den 24. februor 20L6, kl. 13.00. Mødet blev rykket tíl den 2. marts 2A76, kl. 1.3.00.

2. Onsdog den 24. august 20L6, kl. L3.00. Mødet blev rykket til den L4. september 20L6, kl.
ß.40.

3. Onsdag den 23. november 2016, kl. 13.00.

15. Personaleorientering.

Ad ministrativt person a le

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen

Eien dom sfu n ktion ære r.

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

16. Udlejningssituationen/fraflytning.

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen blev forelagt bestyrelsen
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17. Budget/regnskab.

Resnskab.

Der var ikke nye hændelser siden sidste mØde

Budeet.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde

18. Renovering/nybyggeri

Renovering : Afd. 01 - Udskiftning af tag, vinduer m.v. - projektet er
afsluttet og byggeregnskab er under udarbejdelse.

Afd. 51- Udskiftning af tag, vinduer m.v. - projektet er
afsluttet og byggeregnskab er under udarbejdelse.

Nybyggeri (Gødvad Enge) : Forventet tidsplan:
lndflytning lørdag den 1. juli 2017.
Stotus:
Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen

19. Boligsocial helhedsplan.

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve.

20. Helhedsplaner.

Der var ikke nye hændelser siden sidste mØde

21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK.

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde

22. Beboerklagenævnet/boligretten.

1 aktuel sag ved beboerklagenævnet - indsendt af AB den 30. september 2016 -
fraflytn ingssag.
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23. FormandsmØde.

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.
Forberedelse/planlægning af mØdet 2Ot7 pägär

24. Kursusaktivitet

Kursuskalender 2076:

Formandsmøde, onsdag den 3. februar 20L6, kl. 19.00 (spisning kl. L8.00).
Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 19. september 20L6, kl. L5.30.
Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den 28. september 2At6, kl. L9.00
(spisning kl. L8.00).
Temakursus, onsdag den 26. oktober 2AL6, kl. 19.00.
Bestyrelsen besluttede med baggrund i manglende temaer at aflyse temakurset den 26.
oktober 2Ot6.

Kursuskalender 2077:

Formandsmgde, onsdag den 1. februar 20L7, kl. 19.00 (spisning kl. L8.00).
Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 18. september 2OL7, kl. 15.30.
Valgt ind iafdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den27. september 2017, kl. L9.00
(spisning kl. 18.00).
Temakursus, onsdag den 25. oktober 2077, kl. 19.00.

25. Webzone

lmplementeringen af WebZone ll er afsluttet, hvilket er ensbetydende med, at punktet udgår

fremadrettet.

26. Lukket sag.

27. Nyt fra BL (kredsen/landsplan!.

Aftale om effektivisering blev forelagt bestyrelsen.

Nyhedsbrev nr. 30, 31 og 32 .

BL lnforme rer nr. 47 .

Paw orienterede om dagsorden for næste netværksmØde i BL regi
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28. Drift.

Rådgivning omkring økonomi

Bestyrelsen blev orienteret om fælles indstik som er udarbejdet i samarbejde med AAB

Silkeborg og SB omkring muligheden for økonomisk rådgivning. Omhandlende indstik
udleveres i forbindelse med huslejerykkere.

Eiendomsservice. afd. 57

AB overtager med virkning pr. L. januar 2OL7 ejendomsdriften i afd.57, som tidligere har
været udført af beboerne.

Brande

Bestyrelsen blev orienteret om påsatte brande på henholdsvis Lupinvej og i Lindeparken.

Altinset

Bestyrelsen fik forelagt relevante informationer fra Altinget.

Søtorvet

Bestyrelsen blev orienteret om invitation til indkaldelse af idéer til Søtorvet. BorgermØde den
16. november 2OL6, hvilket afdelingsbestyrelsen i afd. 58 er orienteret om.

Frit vals på TV-området

Med virkning pr. 1. januar 20L7 er det nu muligt at fravælge grundpakken, hvilket lejerne er
orienteret om ved skrivelse af IL. november 20L6.

29. Næste bestyrelsesmøde.

LØrdagden L7. december 20L6, kl. L7.30

BestyrelsesmØder:

Ko m m e n de mødeo ktivitet, 20 L6

L. Onsdog d. 2A. januar 20L6, kl. L73A.
2. Ansdog d. 10. februor 20L6, kl. 773A.
3. Onsdag d.9. marts 2AL6 kl. 18.0A (gennemgang of revisíonsprotokol- regnskab

20L5 v. revision kl. Ircq.
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29. Næste bestyrelsesmøde (fortsat).

B e sty re I se sm ød e r (fo rtsdt) :

4. Onsdog d. 13. opríl 2076, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdog d. 18. moj 2076, kl. 17.30.
6. Fredog d. 77. juni 20L6, kl. 77.30.
7. Onsdog d. 10. august 20L6, kl. 773A.
8. Onsdøg d. 2L. september 201"6, kl. L7.30.
9. Mandog d. 24. oktober 2A76, kl. 17.30.
LA. Ansdag d. L6. november 2076, kl. L7.30.
LL. Lørdog d. L7. december 2076, kl. 17.30.

Re p ræ se nto ntska bs m ød e :

L2. Onsdag d.6. oprí|201.6, repræsentantskabsmøde i 19.00, spisning kl. L8.00. (revisor

fremlægger regnskab for boligorgonisationen).

Planlægning af mødeaktiv¡tet, 20L7

Bestyrelsesmøder:

L. Onsdog d. 18. januor 20L7, kl. 17.30.
2. Mandag d. 6. februor 20L7, kl. 17.30.
3. Onsdog d.8. morts 201-7, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol- regnskab

2076 v. revision kl. L7.30).
4. Torsdag d.6. opril 20L7, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdog d. L7. maj2017, kl. 17.30
6. Fredag d. 16. juni 20L7, kl. L7.30.
7. Onsdag d. 9. ougust 20L7, kl. L7.30.
8. Onsdog d. 20. september 2077, kl. 17.30.
9. Mondag d. 23. oktober 2077, kl. L7.30.
tO. Onsdag d. L5. november 201-7, kl. L7.30.
LL. Lørdog d. L6. december 201-7, kl. 17.30.

Repræsenta ntska bsmøde:

L2. Onsdag d. 5. april 20L7, repræsentantskabsmøde kl. 1-9.00, spisning kl. 18.00
(reviso r f re m lægge r reg n ska b fo r bol i gorgo n i sotio n e n ).

30. Eventuelt.

Grethe takkede Ella og Anders for samarbejdet i organisationsbestyrelsen
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