
ARBEJDERNES BYGGEFOREN ING

Referat af konstituerende bestvrelsesmøde torsdas den 6. april 2017, kl. 17.30.

Afbud: Ulla Dinesen

L. Godkendelseafdagsorden.

Dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde af 8. marts 20L7 blev godkendt og underskrevet

3. Revisionsprotokol.

Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af
protokol 1306.

4. Bestyrelsen.

Re p ræse nta nts ka b s m ød e 20L7

Afholdelse af repræsentantskabsmØdet 2OL7 den 5. april 2077 lorløb planmæssigt.

Beslutningsreferat fra mødet blev underskrevet af formanden og dirigenten

Kopi af underskrevet referat fremsendt til bestyrelsen d.d

Valg til organisationsbestyrelsen, bestyrelsesmedlemmer - genvalg til Paw Andreassen, Ulla
Dinesen og Jette Bisgaard.

Valg til organisationsbestyrelsen, suppleanter- 1. suppleant, Tina Pedersen, afd. 43.

2. suppleant, Henrik Bech Nielsen, afd. 20.

3. suppleant, Anna Lisa Pedersen, afd. 16.

Konstituering af bestvrelsen

Formand : Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentant-
skabsmødet).

l2-04-
2017

Færgegården 1

1

Postboks 78 8600 Silkeborg
www.ab-silkeborg.dk

Tlf. 86 82 37 88 Fax 86 82 88 36 . CVR 38 23 96 19 . Bank 1938-5410242327
e-mail: info@ab-silkeborg.dk www.BoligSilkeborg.dk



Næstformand : Kandidater - Paw Andreassen

Paw Andreassen blev valgt.

Samarbejdsudvalg : Grethe Rasmussen, Paw Andreassen og direktør René K.

Rasmussen.

Tegningsberettigede : Grethe Rasmussen, Paw Andreassen og direktør René K.

Rasmussen.

AB-bladet : Paw Andreassen
Poul Meisler
John Sørensen

Det Kooperative Fælles-
Råd : Poul Meisler

Forretn i ngsord ner m.v.

Eftersom der ikke er sket udskiftning i bestyrelsen sammenholdt med at forretningsordner
m.v. blev gennemgået og underskrevet på sidste bestyrelsesmØde er dette forhold afklaret.

Oplæq til 7. supplea ntens deltooelse i orqa nísationsbestvrelsesmøderne.

Oplægget blev drøftet og bestyrelsen besluttede efterfølgende, at 1. suppleanten fremover
inviteres med til bestyrelsesmøderne ( suppleanten har dog ingen stemmeret på møderne).

Meddelelser

lndkaldelse til ordinært repræsentantskabsmØde i Det Kooperative Fællesråd, Silkeborg den
26. april 2017, kl. L6.00 iArbejdernes Landsbank.

lnvitation til jubilæumskaffe den L9. april2OLT (Færgely) i anledning af Alfreds og Kims L0 års
Jubilæum (jubilæumsdag den L0. april 2OL7l.

Nvt fra BL. LBF. Altinoet

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

Artikler fra MJA af 2L marts 20L7 (digitalisering) er forelagt bestyrelsen.
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Arronoementer

Planlagte møder i BL regi med relation til organisationsbestvrelsen:

Temamøde i kredsen på Sabro Kro den 9. maj2OIT

Almene Bolisdaee 2017

L7-L8. november 20L7 i Aarhus

5. Forvaltningsrevision.

Der er ikke nye hændelser siden sidste mØde

6. Personaleorientering.

Ad m i n i st rativt pe rso n o I e

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen som er stabil

E i e n d o m sf u n kti o næ re r.

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen som er stabil

Ejendomsfunktionærer under uddannelse:
Kurt S. Thygesen opstarter på 4. hovedforløb den 02.05.2017
Periode, 3. hovedforløb 02.05.2017 - L6.O6.2OL7.

7. Samarbejdsudvalget.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

Samarbejdsudvalgsmø der 2Ot7

L. Torsdag den 23. februar 2OL7 , kl. 9.00 (forudsat at der er pkt. til dagsorden)
2. Torsdag den L8. maj 2O!7 , kl. 9.00.
3. Torsdag den L7. august 2OL7, kl. 9.00.
4. Torsdag den 9. november 2017, k|.9.00.

8. Arbejdsmiljøudvalget.

Bestyrelsen blev orienteret om AT's tilsynsbesØg i henholdsvis administrationen og
drift 6.
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AMO møder 20L7

L. Onsdag den 28. februar 2OL7, kl. 13.00.
2. Onsdag den 13. september 2OL7, kl. 13.00.
3. Onsdag den 29. november 2OL7, kl. 13.00.

9. Budget/regnskab.

Budeet.

Udarbejdelse af oplæg til budget 20L8 pågår.

Bestyrelse n p la n lagd e d eltagelse n i afdel i n gsm Øderne 2OL7

Resnskab

Boligorganisationen - regnskab 2OL6/budeet2017 blev godkendt på

repræsentantskabsmødet den 5. april 20L7.

Afdelingerne - der er ikke nye hændelser siden sidste mØde

10. Råbalance, boligorganisationen.

Gen nemgang af råbalance for boligorganisationen

11. Kapitalforvaltning.

Afkastra pporter forlægges lø ben d e bestyrelsen.

12. Dispositionsfonden.

Ansøaninq om tilskud

Oplæg til anvendelse af dispositionsfondsmidler i forbindelse med udvidelsen af
delebilsordningen indenfor Arbejdernes Byggeforen i ng.

Ansøgningen blev tiltrådt af bestyrelsen.

Likviditetsoversiot

Ajou rført I i kvi d itetsoversigt e r fore lagt bestyre lsen
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13. Egen trækningsret (LBFI.

Ansøanina om tilskud

Der foreligger ingen ansøgninger tíl behandling.

Likvid itetsoversiet

Ajo u rført I i kvid itetsove rsi gt e r forelagt bestyrelsen

Udbetaline af tilskud. LBF

LBF har udbetalt tilskud efter afsluttet byggeregnskab i afd. 1 og 51

14. Ejendomsskat.

Ajourført statusoversigt over ejendomsskattesager - Rafn & Søn er forelagt bestyrelsen.

15. Udlejningssituationen/frafl¡ning.

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og frafl¡ningssituationen er forelagt bestyrelsen.

16. Beboerklagenævnet/boligretten.

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

17. Drift.

Udviklina oq fornvelse af driftsområderne

Nyt udviklingstiltag på driftsområdet blev forelagt og gennemgået med bestyrelsen op til
repræsentantskabsmødet den 5. april 20L7. Bestyrelsen bakker i den forbindelse enstemmigt
op om tiltaget.
Efterfølgende blev repræsentantskabet præsenteret for det nye udviklingstiltag som forventes
iværksat med virkning pr. 1. januar 20t8.
Udover en konkret tilkendegivelse fra en afdelingsbestyrelse i.f .t.2 konkrete medarbejdere
var der kun positive tilbagemeldinger til oplægget.
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18. Renovering/nybyggeri.

Renovering ; lngen større projekter under udførelse

Nybyggeri (Gødvad Enge) : Forventet tidsplon:
lndflytning henholdsvis den l juli og L5. august 20L7
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 2ot7.

Lejerne i de respektive afdelinger skulle ligeledes have været orienteret om status, men har
umiddelbart ikke fundet sted endnu. Ledelsen følger op på sagen.

20. Boligsocial helhedsplan.

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve

21. Formandsmøde.

Der er ikke nye hændelser under punktet.

22. Kursusaktivitet m.v.

Kursuskalender 20L7:

FormandsmØde, onsdag den 1. februar 20L7, kl. L9.00 (spisning kl. 18.00).
Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 18. september 2Ot7, kl. 15.30.
Valgt ind iafdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den27. september 2017, kl. 19.00
(spisning kl. L8.00).
Temakursus, onsdag den 25. oktober 20L7, kl. L9.00.

Studi etu r for re præse nta ntska bet 20L7 :

Studietur til Århus den 17. juni 2OL7 - program udsendes til repræsentantskabet
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23. Lokalt samarbejde/styringsdialogmøde/Silkeborg Kommune (SK).

Loka lt sa mo rbe i de - bol iaoro a nisoti one rne i m el I e m.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

Stvrinosdialoomøde.

Ledelsen orienterede om styringsdialogmØdet ved SK. den 3. april2OIT

Silkebors Ko mmune lSKl

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

SK - orientering. hørinser m.v.

Orientering om naboorientering m.v. fra Silkeborg Kommune

24. AnsøEning om tilskud.

Der forligger ingen ansøgninger.

25. Næste bestyrelsesmøde.

Onsdag den 17. maj 2OL7 , kl. 17.30.

Mødeaktivitet,2OIT

BestyrelsesmØder:

L. Onsdag d. 18. januar 20L7, kl. L7.30.
2. Mandag d. 6. februar 2017, kl. 17.i0.
3. Onsdog d. 8. mans 20L7, kl. L8.00 (gennemgang af revisionsprotokol- regnskab

20L6 v. revision kl. 17.30).
4. Torsdog d. 6. april 20L7, kl. L7.30 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdag d. 17. maj 20L7, kl. 17.30.
6. Fredag d. L6. juni 2017, kl. 17.30.
7. Onsdag d. 9. august 20L7, kl. L7.30.
8. Onsdag d. 20. september 20L7, kl. L7.30.
9. Møndog d. 23. oktober 20L7, kl. L7.30.
L0. Onsdog d. 15. november 201-7, kl. 1,7.30.
It. Lørdøg d. 16. december 20L7, kl. 17.30.
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Repræsentantskabsmøde:

L2. onsdog d. 5. opril 2077, repræsentontskobsmøde kl. 19.00, spisning kl. lg.oo
( rev iso r fre m I ægg e r re g nsko b for bol i g o rgo n isoti o ne n).

26. Eventuelt.

Paw orienterede om indvielsen af nytte-/pallehaverne på Lupinvej onsdag den 12. april2OIT.
Paw deltager fra bestyrelsens side.
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