
ARBEJ DERN ES BYGGEFOREN I NG

Referat af bestvrelsesmøde onsdag den 8. marts 2017. kl. 17.30.

Afbud

1,. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde af 6. februar januar 20L7 blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokol.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af
Ârsregnskabet 2016 er underskrevet af ledelsen den 13. februar 2OL7.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 13. februar 2Ot7 Íor Arbejdernes
Byggeforen ing og afdelinger.

Revisionsprotokol side L284 - L306 vedr. regnskabsår 2016 blev gennemgået af revisorerne
Kristian Stenholm Koch og Karsten Jensen fra Ri (tidl. Revisionsinstituttet), og efterfølgende
u nderskrevet af bestyrelsen.

Bestyrelsen har d.d. underskrevet alle regnskaber.

4. Bestyrelsen.

Re p ræ se nta nts ka bsm ød e 2077

Organisationsbestyrelsens beretning for 2016 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen

Valg til organisationsbestyrelsen - på valg er Paw Andreassen, Ulla Dinesen og Jette Bisgaard.

Alle er villige til genvalg.

Oplæg til suppleanter i vilkårlig orden som alle har indvilliget i at stille op - Anna Lisa Pedersen
(afd. 16), Henrik Bech Nielsen (afd. 20) oe Tina Pedersen (afd. 43).
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Oplæg til dirigent - Poul Meisler
Oplæg til referent - Karen Mortensen

Forretn i nqsord n e r m.v.

Forretningsord ner for orga n isationsbestyrelsen blev gen n em gået og underskrevet af
organisationsbestyrelsen med baggrund i John's og Jette's indtrædelse bestyrelsen.

Forretn i n gsorden for bestyrelsesvederlag og byggesagshonora r samt gældende satser
honorarmæssigt er forelagt og gennemgået med bestyrelsen.

Meddelelser

Nyttig information vedr. forbrugsregnskaber 20L6 er forelagt bestyrelsen.

Bestyrelsen er orienteret om indkaldelse til generalforsamling i Arbejdernes Landsbank.

Nvt fro BL. LBF. Altinqet

BL lnformerer og Boligens nyhedsbreve som er indgået siden sidste møde er forelagt
bestyrelsen og har ikke givet anledning til bemærkninger.

Presse

Artikler fra MJA af 13. (pendlerordning) og L5. (befolkningstilvækst) februar 2OI7 er forelagt
bestyrelsen.

Arranqementer

Dl¡nlr¡rta ma¡{ eriBL aA ¿al til nro¡nicrtinnchacfr¡ralcan'm

Temamøde i kredsen på Sabro Kro den 9. maj20L7

Almene Bolisdaee 20L7

L7-I8. november 2077 i Aarhus

5. Forvaltningsrevision.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.
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6. Personaleorientering.

Ad m i n i strativt pe rso na I e

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen som er stabil

E i e n d o m sf u n kti o n æ re r.

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen som er stabil

Ejendomsfunktionærer under uddannelse:
Kurt S. Thygesen opstarter på 4. hovedforløb den 02.05.20L7
Periode, 3. hovedforløb O2.05.20L7 - L6.06.2O17

7. Samarbejdsudvalget.

MØdet den 23. februar 20L7 blev efter gensidig aftale aflyst med baggrund i at der ikke var
emner til behandling på mødet.

Sa ma rbejdsudvalgsmø der 2OL7

L. Torsdag den 23. februar 2OL7 , kl. 9.00 (forudsat at der er pkt. til dagsorden)
2. Torsdag den 1-8. maj 2OL7 , kl. 9.00.
3. Torsdag den 17. august 2OL7, kl. 9.00.
4. Torsdag den 9. november 2Ot7, kl. 9.00.

8. Arbejdsmiljøudvalget.

Bestyrelsen blev orienteret om mødet i AMO den 28. februar 2QL7

AMO møder 2OI7

1. Onsdag den 28. februar 20L7, kl. L3.00.
2. Onsdag den 13. september 2017, kl. 13.00.
3. Onsdag den 29. november 2OL7, kl. 13.00.

9. Budget/regnskab.

Budeet.

Afdelingsbestyrelserne har behørigt meldt tilbage i forhold til oplæg til budgetmØder 2Ot7

Organisationsbestyrelsens fordeler møderne iblandt sig på næste bestyrelsesmøde
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Resnskab

Regnskaber for 2Ot6 er behørigt underskrevet af henholdsvis afdelingsbestyrelser og
orga n isationsbestyrelsen.

10. Råbalance, boligorganisationen.

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. lngen bemærkninger

11. Kapitalforvaltning.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. Afkastrapporter forlægges løbende bestyrelsen.

12. Dispositionsfonden.

Ansøqnina om tilskud

Ansøgning om samlet tilskud på kr. 38.079,27 fra dispositionsfonden til afd. 30, 40 og47 i

forbindelse med udskiftning af låsesystemer.

Ansøgningen blev tiltrådt af bestyrelsen.

Likviditetsoversiot

Ajo u rfø rt I i kvid itetsoversigt e r forel agt bestyrelsen

13. Egen trækningsret (LBFI.

Ansøonino om tilskud

Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.

Likviditetsoversist

Ajou rført li kvid itetsoversi gt er forel a gt bestyre lsen

14. Ejendomsskat.

Ajourført statusoversigt over ejendomsskattesager - Rafn & Søn er forelagt bestyrelsen.
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15. Udlejningssituationen/fraflytning.

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen

16. Beboerklagenævnet/boligretten.

Aktuel beskrivelse af verserende og afsluttede sager ved beboerklagenævnet er forelagt
bestyrelsen.

17. Drift.

Udviklino oq fornvelse of driftsområderne

Der arbejdes med videreudviklingen og fornyelsen af driftsområdet, sammensætningen af
større driftsteams og færre driftsområder.

18. Renovering/nybyggeri.

Renovering ; Afd. 01 - Udskiftning af tag, vinduer m.v. - projektet er
gen nemført og byggeregnskabet afsluttet.

Afd. 51 - Udskiftning af tag, vinduer m.v. - projektet er
gennemført og byggeregnskabet afsluttet.

Nybyggeri (Gødvad Enge) : Forventet tidsplan:
lndflytning lørdag den L. juli 2OL7.

Status:
Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen.

19. Fysiske helhedsplaner.

De respektive afdelingsbestyrelser i de af vore afdelinger som er omfatter af de fysiske
helhedsplaner er orienteret om statusmeddelelse fra LBF af 30. januar 20L7.

Lejerne í de respektive afdelinger orienteres ligeledes om status snarest muligt.

20. Boligsocial helhedsplan.

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve

21. Formandsmøde.

Der er ikke nye hændelser under punktet
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22. Kursusaktivitet.

Kursuskalender 2077.

FormandsmØde, onsdag den 1. februar 20L7, kl. 1.9.00 (spisning kl. 18.00).
Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 18. september 20L7, kl. 15.30.
Valgt ind iafdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den27. september 20L7, kl. 19.00
(spisning kl. 18.00).
Temakursus, onsdag den 25. oktober 20L7, kl. 19.00.

23. Lokalt samarbejde/styringsdia logmøde/Si I keborg Kommune (SK).

Lokalt samørbeide - boliooraanisationerne imellem.

lngen emner til behandling.

Stvrinasdioloamøde.

Silkeborg Kommune har ikke haft indkaldt til styringsdialogmøde i 201G.

Silkebors Kom mune (SK).

Bestyrelsen er forelagt forespørgsel fra og svar til Silkeborg kommune omkring erfaringen
med pendlerordningen.

Bestyrelsen er forelagt høring om forslag til kommuneplan lor 2OL7-2028

24. Aîsøgning om tilskud.

Der forligger ingen ansøgninger.

25. Næste bestyrelsesmøde.

Onsdag den 6. april2OIT, kl. L7.30 (konstituerende bestyrelsesmøde).

OBSI Repræsentantskabsmøde onsdag den 5. april2OIT, kl. 19.00. Spisning kl. L8.00.
Bestyrelsen mødes kl. L7.00.

Mødeaktivitet,ZOLT

Bestyrelsesmøder:
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L. Onsdag d. 18. jonuar 2017, kl. L7.30.
2. Mandag d. 6. februor 2077, kl. 17.30.
3. Onsdog d. 8. marts 2077, kl. 18.00 (gennemgang of revisionsprotokol- regnskab

201.6 v. revísion kl. 17.30).
4. Torsdog d.6. april 2077, kl. L7.30 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdog d. L7. maj 2077, kl. 17.30.
6. Fredag d. L6. juni 2077, kl. 17.30.
7. Onsdag d. 9. ougust 20L7, kl. L7.30.
8. Onsdag d. 20. september 2077, kl. 17.30.
9. Mandag d. 23. oktober 2077, kl. 17.30.
LO. Onsdag d. 15. november 20L7, kl. 17.30.
LL. Lørdag d. 16. december 20L7, kl. 77.30.

Repræsentantskabsmøde:

12. Onsdag d. 5. opril 2017, repræsentantskabsmØde kl. 1.9.00, spisning kl. 19.00
(revisor fremlægger regnskab for boligorganisotionen).

26. Eventuelt.

lngen emner til behandling.
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