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Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl. 17.30. 
 
 
Afbud: Ulla Dinesen 
  
  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj 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. 
 
 Frit valg på TV-området. 
 
 Folketinget vedtog den 31. maj 2016 Lov om ændring af lov om radio- og  
 fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger (Frit valg af tv-distributør,  
 distribution af digital radio m.v.) (bilag 1, BL-informerer nr.29). 
 Loven træder i kraft den 1. juli 2016, men kontrakter som er indgået mellem boligafdelinger  
 og eksterne programleverandører o.l. respekteres i kontrakternes løbetid. Dvs. at lejernes  
 frihed til at fravælge programpakker først træder i kraft, når kontrakterne med en ekstern  
 leverandør udløber, eller når kontrakterne efter deres aftale vil kunne opsiges med det aftalte  
 varsel. 
 Fra AB`s side gennemgås samtlige kontrakter/aftaler med henblik på opsigelse og 
 genforhandling på nye vilkår, så lejerne på sigt kan fravælge modtagelse af, og betaling for TV- 
 programmer. 
  

5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. 
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6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Afkastrapporter for perioden 1. januar 2016 til 31. maj 2016 er forelagt bestyrelsen.  
  
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 Venneforeningen for Lysbro Plejecenter ”Lysbros Venner” søger om tilskud til aktiviteter i  
 Venneforeningen. 
 
 Bestyrelsen bevilligede kr. 2.000,-. 
 
8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Der forligger 4 ansøgninger om anvendelse af dispositionsfondsmidler. 
 

 Oplæg til anvendelse af dispositionsfondsmidler i særligt udvalgte afdelinger (afd. 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 41 og 42) med baggrund i oplæg til 
budgetterne for 2017. 

 Oplæg til anvendelse af dispositionsfondsmidler i afd. 27 til renovering af gårdarealet. 

 Oplæg til anvendelse af dispositionsfondsmidler i afd. 48 til renovering af gavlfacade. 

 Oplæg til anvendelse af dispositionsfondsmidler i afd. 54 til renovering af niveaufri 
adgang til 3 boliger, udskiftning af terrassebelægning ved fælleshuset og 
udtynding/styning af træer. 

 
 Ovennævnte oplæg til anvendelse af dispositionsfondsmidler blev tiltrådt af bestyrelsen. 
 
 Endvidere fremlagde ledelsen oplæg til anvendelse af dispositionsfondsmidler i AB`s afd. 42 til  
 renovering af afdelingens skure. Bestyrelsen forhåndsgodkendte omhandlende oplæg, hvor  
 udgangspunktet er, at afdelingen selv dækker den del af udgiften, der svarer til en ydelse som  
 gør, at lejen hæves til gennemsnitlejen for de almene boliger i området. Sagen forventes på  
 dagsorden til det kommende ordinære afdelingsmøde i afd. 42, 2016. 
  
9. Dispositionsfonden. 
  
 Ajourført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen. 
 
 Likviditetsoversigten ajourføres igen til næste møde med baggrund i ovenstående 
 disponering. 
  
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. 
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10.  Egen trækningsret (LBF) (fortsat). 
 
 Ajourført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen. 
 
11. Ejendomsskat. 
   
 Bestyrelsen er forelagt ajourført statusskema af 23. maj 2016 (bilag 13) 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 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. 
 
15. Personaleorientering. 
 
 Administrativt personale 
  
 Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen. 
 
 Ejendomsfunktionærer. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.  
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16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Regnskab 
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde.  
 
 Budget.  
 
 Budget 2017 for boligorganisationen blev forelagt og godkendt af bestyrelsen. 
  
 Oplæg til afdelingsbudgetter for 2017 er udarbejdet og udsendt til godkendelse ved de  
 respektive afdelingsbestyrelser den 10. juni 2016. Deadline for tilbagemelding er fastsat til  
 den 24. juni 2016. 
 
 Organisationsbestyrelsen er forelagt samlet oversigt over konsekvenserne af budgetterne 
 for 2017.  
  
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.  
         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.  
         Status – sagen er gjort op og afsluttet. 
 
       Afd. 43 – Kollektiv udskiftning af naturgasfyr – godkendt på  
          ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2015. 
          Den fysiske udførelse af projektet er afsluttet. 
          Byggeregnskab er under udarbejdelse. 
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18. Renovering/nybyggeri Fortsat).  
 
 Renovering  :   Afd. 46 – Kollektiv udskiftning af naturgasfyr –  
          godkendt på  
          ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2015. 
                Den fysiske udførelse af projektet er afsluttet. 
          Byggeregnskab er under udarbejdelse. 
 
       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. 
          Udførelse fra og med uge 14 til og med uge  
          27 i 2016. 
 
 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 er orienteret om status i forbindelse med  
       byggeriet. 
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Bestyrelsen holdes løbende orienteret i form af nyhedsbreve.  
 
20.  Helhedsplaner. 
 
 Landsbyggefonden har anmodet om supplerende oplysninger i forbindelse med sagen i afd.  
 15.  
 
 Ellers er der ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Lokalt samarbejde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde 
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21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK (fortsat). 
 
 Styringsdialogmøde – løbende mødeaktivitet, SK. 
 
 Dialogmøde med Silkeborg Kommune og boligorganisationerne omkring billige boliger. 
  
 Ledelsen orienterede om dialogmødet med SK. den 13. juni 2016 omkring billige boliger. 
 
 Der er aftalt nyt dialogmøde torsdag den 18. august 2016. 
 
22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Der er ingen verserende sager (bilag 15). 
 
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 10. august 2016, kl. 17.30. 
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27.  Næste bestyrelsesmøde (fortsat). 
 
 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. 
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 BL (kredsen/landsplan). 
 


