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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016, kl. 17.30. 
 
 
Afbud:  
  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 20. januar 2016 blev godkendt og underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af  
 protokol side 1249. 
 
 Revisionsprotokollat vedr. regnskabsåret 2015 er under udarbejdelse. Protokollatet  
 fremlægges/behandles på bestyrelsesmødet den 9. marts 2016. 
 
4. Meddelelser. 
 
 YouSee/TDC  
 
 YouSee og TDC har ved mail af 27. januar 2016 meddelt, at TDC bliver lagt sammen med  
 YouSee. 
 
5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. 
 
6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Der er ingen hændelser 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. 
   
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. 
 
14. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
  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. 
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15. Personaleorientering. 
 
 Administrativt personale 
  
 Bestyrelsen er orienteret om personalesituationen. 
  
 Ejendomsfunktionærer. 
 
 Bestyrelsen er orienteret om personalesituationen. 
 
16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Regnskab 
 
 Udarbejdelse af regnskaber for 2015 er afsluttet og gennemgået/revideret af  
 Revisionsinstituttet. 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 for Arbejdernes Byggeforening underskrives af ledelsen på  
 bestyrelsesmødet den 9. marts 2016. 
 
 Årsregnskabet 2015 er udsendt til underskrift ved de respektive afdelingsbestyrelser d.d.  
 Deadline for aflevering af underskrevne regnskaber er den 24. februar 2016. 
 
 Bestyrelsen underskriver alle regnskaber på bestyrelsesmødet den 9. marts 2016. 
 
 Bestyrelsen er orienteret om afdelingernes resultat d.d. Samlet oversigt over afdelingernes  
 resultat (underskud/overskud) fremsendes til bestyrelsen i indeværende uge. 
 
 Samlet oversigt over afdelingernes henlæggelser pr. 31. december 2015 fremsendes til  
 bestyrelsen i indeværende uge. 
  
 Budetmøder 2016 (budget 2017).  
 
 Bestyrelsen afventer afdelingsbestyrelsernes stillingtagen til fremsendte oplæg. 
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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.  
         Forventet udførelse fra og med uge 14 til og med uge  
         27 i 2016. 
 
 Renovering  :  Afd. 42 – Kollektiv udskiftning af naturgasfyr –  
         godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 24.  
            juni 2015. 
         Den fysiske udførelse af projektet er afsluttet.  
         Udarbejdelse af byggeregnskab er under udførelse. 
 
       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. 
 
 Renovering      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. 
 
       Silkeborg Kommune har ved mail af 8. februar 2016 godkendt  
       skema B. 
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Bestyrelsen er orienteret om status i sagen. Nyhedsbrev nr. 1 er tilsendt bestyrelsen ved mail  
 af 9. februar 2016. Nyhedsbrevet er endvidere uploadet til AB`s hjemmeside. 
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20.  Helhedsplaner. 
 
 LBF har ved skrivelse af 27. januar 2016 fremsendt statusmeddelelser omkring de forventede  
 tilsagn (år) i forbindelse med  helhedsplansprojekterne. 
 For afdelingerne 2, 5, 6, 10, 19, 20 og 21 er de forventede tilsagn (år) fortsat de samme. 
 
 Hvad angår afd. 15 er sagen rykket frem således at der forventes tilsagn allerede i 2016.  
 Tilsagn i 2016 er dog ikke at forveksle med at projektet ligger til udførelse i 2016. 
 Dette er meddelt afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen ved mail af 2. februar  
 2016. 
 
 Efterfølgende har LBF ved skrivelse af 29. januar 2016 meddelt, at de vil besigtige AB`s afd. 02  
 og 19 den 17. marts 2016. 
 
 I den forbindelse har vi forespurgt om muligheden for at få den sidste afdeling (afd. 10) med. 
 Men dette har ikke været muligt at presse ind fra LBF`s side, da de samme dag skal besigtige  
 en række afdelinger i andre boligorganisationer. 
 
 Organisationsbestyrelsen er repræsenteret ved besigtigelsen den 17. marts 2016 ved Karen  
 Rod Jensen og Grethe Rasmussen. 
 
21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Lokalt samarbejde. 
 
 Boligkontoret Danmark og Midtjysk Boligselskab har meddelt, at de med virkning pr. 1. maj  
 2016 flytter deres administration til Silkeborg. Adressen bliver Ved Skrænten 4. 
 
 Styringsdialogmøde – løbende mødeaktivitet, SK. 
 
 Lupinvej 118 
  
 Ledelsen orienterede om mødet den 1. februar 2016 med Silkeborg Kommune,  
 Ejendomsafdelingen. 
 
 Pendlerboliger – fleksibel udlejning 
 
 Ledelsen orienterede fra mødet med Silkeborg Kommune d.d. omkring oplæg til fleksibel  
 udlejning, pendlerboliger og udkast til samarbejdsaftale herom. 
  
22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Der er ingen verserende sager. 



16-02-

2016   

- 6 -  

 
23. Formandsmøde. 
 
 Ledelsen fremlagde og gennemgik samlet evalueringsskema fra formandsmødet. 
 
 Evalueringen vil indgå som en del af forberedelserne til formandsmødet 2017. 
 
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 

 
 Der er endnu intet nyt i forhold til Webzone II. 
    
26. 75 års jubilæum. 
 
 Bestyrelsen evaluerede på jubilæumsfesten på Vejlsøhus. 
 
 Arrangementet forløb planmæssigt, gode omgivelser, god betjening og forplejning. 
 
 Generelt kun positive tilbagemeldinger fra repræsentantskab og medarbejdere. 
 
 Bestyrelsen fik forelagt takkeskrivelse af 26. januar 2016 fra Selvhjælp Silkeborg. 
 
27. Lukket sag. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status vedr. projektet. 
 
28.  Kredsvalgmøde 2016.  
 
 Grethe orienterede omkring status i forhold til kredsvalgmødet 2016. 
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29.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Onsdag den 9. marts 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). 

 
 Forberedelserne til repræsentantskabsmødet 2016 blev aftalt. 
 
30. Eventuelt.  
 
 Ingen emner blev drøftet. 
 


