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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. 
 
 
Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 
  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af  
 protokol side 1249. 
 
4. Meddelelser. 
 
 Forsikring  
 
 AB`s samlede forsikringsportefølje var sidst i udbud i 2011 med placering for 3 år pr. 1. januar  
 2012. Pr. 1. januar 2015 blev denne aftale forlænget med de 2 år, der var option på i  
 udbudsmaterialet.  
 
 Forsikringsporteføljen sendes derfor i nyt udbud for en 3-årig periode i løbet af sommeren  
 2016. Dermed lever vi op til udbudsreglerne 
 
 75-års jubilæum  
 
 AB`s personaleforening har i anledning af jubilæet overført kr. 500,- til foreningen Selvhjælp  
 Silkeborg som gave. Ledelsen har i den forbindelse takket medarbejderne for donationen. 
 
5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Årsafslutning, regnskab for 2015 er under udarbejdelse. 
 
 Råbalance for boligorganisationen blev gennemgået med bestyrelsen. 
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6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Afkastrapporter for 4. kvartal 2015 (årsrapporter) er forelagt bestyrelsen. 
 
 Samlet afkastopgørelse i forbindelse med kapitalforvaltning 2015 og rentefordeling,  
 afdelinger/selskab 2015 er forelagt bestyrelsen d.d. 
 
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.  
 
8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Oplæg til tilskud fra dispositionsfonden i afd. 03 og 21 blev forelagt og efterfølgende  
 godkendt af bestyrelsen. 
 
9. Dispositionsfonden 
 
 Ajourført likviditetsoversigt blev forelagt bestyrelsen. 
 
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. 
 
 Forvaltningsrevision betragtes som et stykke ledelsesværktøj, der med udgangspunkt i  
 målsætninger fastsat af organisationsbestyrelsen i samarbejde med ledelsen og i skriftlige  
 forretningsgange, skal sikre en intern styring af og kontrol med udviklingen i AB.  
 Formålet er at skabe en vedvarende bevidsthed om omkostningerne og effektiviteten i AB.  
 Forvaltningsrevision skal dels øge gennemskueligheden og sikre rationel drift af det støttede 
  byggeri, og dels styrke det offentlige tilsyn. Samtidig er indførelsen af forvaltningsrevision et  
 led i bestræbelserne på at styrke beboerdemokratiet og skabe større ansvarlighed i AB`s  
 bestyrelse. 
 
 Indførelsen af forvaltningsrevision i AB blev påbegyndt i 2010 og er løbende udbygget fra år til 
 år. 
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12.  Forvaltningsrevision (fortsat). 
 
 Der er ikke udarbejdet nye målsætninger for 2015, så rapporten for 2015 er udført med  
 baggrund i de samme målsætninger som for 2014. 
 
 Rapport for 2015 er forelagt bestyrelsen, som generelt er meget tilfreds med resultaterne. 
 
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. 
 
14. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
  AMO møder 2016: 
 
 1. Onsdag den 24. februar 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 
  
 Ny inspektør Jane Lund Bach er tiltrådt planmæssigt den 4. januar 2016. 
 
 Personalesituationen er stabil. 
 
 Ejendomsfunktionærer. 
 
 Personalesituationen stabil. 
 
16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
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16. Udlejningssituationen/fraflytning (fortsat). 
 
 Samlet fraflytningsliste for 2015 samt opgørelse af fraflytningsprocenter på henholdsvis  
 afdelingsniveau og organisationsniveau er forelagt bestyrelsen. 
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Bestyrelsen er forelagt en foreløbig oversigt over afdelingernes resultater for regnskabsåret  
 2015. 
 
 Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden fra mandag den 18. januar 2016 til  
 fredag den 5. februar 2016. 
 
 Bestyrelse og ledelse fremlægger ledelsespåtegning for 2015 for Arbejdernes Byggeforening  
 og afdelinger på bestyrelsesmødet den 9. marts 2016. 
 
 Revisionsprotokol vedr. årsregnskabet for 2015 gennemgås af revisor fra Revisionsinstituttet,  
 og underskrives efterfølgende af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 9. marts 2016. 
 
 Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af  
 årsregnskaber for 2015 underskrives af ledelsen på bestyrelsesmødet den 9. marts 2016. 
 
 Bestyrelsen underskriver alle regnskaber på bestyrelsesmødet den 9. marts 2016. 
  
 Budetmøder 2016 (budget 2017).  
 
 Oplæg til budgetmøder 2016 er forelagt og godkendt af bestyrelsen med henblik på  
 udsendelse til afdelingsbestyrelserne den mandag den 25. januar 2016. 
 
18. Renovering/nybyggeri.  
 
 Renovering  :  Afd. 01 – Udskiftning af tag, vinduer m.v. – godkendt på  
         ekstraordinært afdelingsmøde den 18. juni 2015. 
         Indbudt licitation den 4. februar 2016. 
         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. 
 
 



22.01.2016   

- 5 -  

18.  Renovering/nybyggeri (fortsat).  
 
 Renovering  
       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. 
         Indbudt licitation den 4. februar 2016. 
         Udførelse fra og med uge 14 til og med uge 27 i 2016. 
 
 Nybyggeri (Gødvad Enge)  :  Bestyrelsen er orienteret om status i sagen. 
 
       Skema B er fremsendt til godkendelse ved Silkeborg Kommune. 
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen. 
 
20.  Helhedsplaner. 
 
 Ingen hændelser siden sidste møde. 
 
21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Lokalt samarbejde, boligorganisationerne AB, AAB Silkeborg og SB. 
 
 Silkeborg Boligselskab (SB) er pr. 1. januar 2016 indtrådt i ventelistesamarbejdet.  
 
 I samme øjemed er ny fælles website gået i luften med virkning pr. 1. januar 2016. 
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21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK (fortsat). 
 
 Styringsdialogmøde – løbende mødeaktivitet, SK. 
 
 Pendlerboliger – fleksibel udlejning 
 
 Silkeborg Kommune har inviteret til møde omkring pendlerboliger – fleksibel udlejning onsdag  
 den 10. februar 2016. 
 
 Lokalplansforslag  
 
 Bestyrelsen er orienteret om skrivelse fra SK. af 5. januar 2016 vedr. offentliggørelse af forslag  
 til lokalplan 11-008 for et boligområde Søhaven ved Sølystvej/Borgergade, Alderslyst samt  
 kommuneplantillæg 36. 
 
 Ingen bemærkninger fra bestyrelsens side. 
 
 Bestyrelsen er orienteret om skrivelse fra SK. af 5. januar 2016 vedr. offentliggørelse af forslag  
 til lokalplan 10-025 for et boligområde til skole- og institutionsformål ved Gudenåvej i  
 Silkeborg og kommuneplantillæg 40. 
 
 Ingen bemærkninger fra bestyrelsens side. 
 
 Høring  
 
 Bestyrelsen er orienteret om skrivelse af 17. december. 2015 vedr. høring omkring mere  
 udlægning og brug af robanen på Silkeborg Langsø. 
 
 Ingen bemærkninger fra bestyrelsens side. 
 
22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Der er ingen verserende sager. 
 
23. Formandsmøde. 
 
 De afsluttende forberedelser til formandsmødet 2016 blev aftalt.  
 
24. Kursusaktivitet. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
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24. Kursusaktivitet (fortsat). 
 
 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 

 
 Der er endnu intet nyt i forhold til Webzone II. 
    
26. 75 års jubilæum. 
 
 De sidste forberedelser til jubilæumsfesten den 23. januar 2015 blev aftalt. 
 
 Bestyrelsen evaluerede jubilæumsreceptionen på AQUA den 19. januar 2016. 
 
 Trods annoncering om jubilæumsreceptionen i AB Bladet (husstandsomdelt til samtlige lejere)  
 samt i dagspressen, var der kun begrænset fremmøde fra lejernes side. Lidt skuffende set fra  
 bestyrelsens side. 
 
 Selve arrangementet forløb planmæssigt, gode omgivelser, god betjening og forplejning. 
 
 Indtil videre er det samlede gavebeløb som er doneret til Sorggruppe for børn under  
 Foreningen Selvhjælp Silkeborg, opgjort til kr. 45.000,-. 
 
 Bestyrelsen takker alle donatorer for de fine bidrag. 
 
27. Lukket sag. 
 
28.  Kredsvalgmøde 2016.  
 
 BL har ved skrivelse d.d. indkaldt til kredsvalgmøde i kreds 10 mandag den 4. april 2016. 
 
 Arbejdernes Byggeforening er i dag repræsenteret i kredsbestyrelsen ved Grethe Rasmussen,  
 Poul Meisler og Paw Andreassen. 
 
 Poul Meisler genopstiller ikke til kredsbestyrelsen. 
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28.  Kredsvalgmøde 2016 (fortsat).  
 
 Grethe Rasmussen genopstiller kun i tilfælde af, at der ikke er kandidater nok til  
 kredsbestyrelsen. 
 
 Paw Andreassen genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 
29.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Onsdag den 10. februar 2016, kl. 17.30. 
 
 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: 
 

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

 
30. Eventuelt.  
 
  
 
 


